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ABSTRACT 

 
The current thesis is on the rule of law and how the principles of the rule of law are met in the 
new Swedish migration process. The migration process has been subjected to criticism during 
several years and on different occasions. The migrations process is viewed through a “rights 
of the child” perspective, foremost to seek if the rights of the child are met. The children are a 
vulnerable group, not the least in the process of migration. Often tragic and traumatic events 
force the child to seek protection or settlement in another country. These children, along with 
all children, have certain rights – through international conventions, national law and ground 
principles from the rule of law. Such a right is, among others, the best interest of the child, 
which aims to pervade the process as a whole.  
 
The Swedish Migration Board (Migrationsverket) has been criticized for not fully meeting the 
standards of the best interest of the child. Investigations taken by the Swedish Migration 
Board as a part of the application process are often incomplete. The investigations lack child 
specific matters that can be decisive in the oncoming judgment. Other aspects of the process 
are the lengthy and time-consuming investigation and administration before judgment as well 
as the problem with inadequate identification documents regarding children from Somalia. 
The inadequate documentation makes it impossible for the children of Somalia to reunite with 
their relatives living in Sweden, due to the legal development. 
 
The migration process is compared with fundamental rule of law principles, in order to 
determine whether the process respects these principles or not. The area of migration has its 
flaws; no area in the governmental system is perfect. But with the new migration process 
there are new possibilities to fully comply with the ground principles of the rule of law and 
for the process to be legally certain.  



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING .......................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 5 
1.2 Problemformulering och frågeställningar ........................................................................ 6 
1.3 Syfte och metod ............................................................................................................... 7 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 8 
1.5 Disposition ....................................................................................................................... 9 

 
2. RÄTTSSÄKERHETSASPEKTER ...................................................................................... 10 

2.1 Generellt om rättssäkerhet ............................................................................................. 10 
2.2 Förutsebarhet .................................................................................................................. 11 
2.3 Rättssäkerhetens variabler ............................................................................................. 12 
2.4 Officialprincipen ............................................................................................................ 14 
2.5 Effektiva rättsmedel ....................................................................................................... 15 

 
3. RÄTTSHISTORISKT AVSNITT ....................................................................................... 16 

3.1 Utlänningslagens framväxt ............................................................................................ 16 
3.2 Barnens rum i juridiken ................................................................................................. 16 
3.3 Internationell utveckling ................................................................................................ 17 

 
4. BARN I MIGRATIONSPROCESSEN ............................................................................... 18 

4.1 Grunderna för uppehållstillstånd .................................................................................... 18 
4.1.1 Utlänningslagen ...................................................................................................... 18 
4.1.2 Utlänningsförordningen .......................................................................................... 20 

4.2 Internationell rätt ............................................................................................................ 20 
4.2.1 FN-konventioner ..................................................................................................... 20 
4.2.2 EU-rätten ................................................................................................................. 23 
4.2.3 Europarådets konventioner ..................................................................................... 24 

4.3 Nuvarande instansordning ............................................................................................. 25 
4.4 Ärenden och praxis ........................................................................................................ 26 

4.4.1 Migrationsverket ..................................................................................................... 28 
4.4.2 Migrationsöverdomstolen ....................................................................................... 30 
4.4.3 Särskilt om bevisning och tillämpning ................................................................... 33 

 
5. ANALYS ............................................................................................................................. 35 

5.1 Sammanfattande framställning ...................................................................................... 35 



 
 

5.1.1 Är de nya prioriteringarna i migrationsprocessen till fördel för barnet? ................ 36 
5.1.2 Hur långt sträcker sig officialprincipen i migrationsprocessen? ............................. 37 
5.1.3 Är migrationsprocessen rättssäker? ........................................................................ 39 

5.2 Avslutande kommentarer ............................................................................................... 41 
 
Litteraturförteckning ................................................................................................................ 43 

Offentligt tryck ..................................................................................................................... 43 
Granskningsrapporter ........................................................................................................... 43 
Litteratur .............................................................................................................................. 43 
Otryckta källor ..................................................................................................................... 44 
Praxis .................................................................................................................................... 44 

 



5 
 

1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Förevarande uppsats kommer att gå på djupet i det svenska utlänningssystemet och dess 
rättsinstitut. Systemet kommer att granskas ur ett rättssäkerhetsperspektiv och fokus kommer 
att ligga på ärenden som rör barn och hur processen ser till barnets bästa. Barn som söker 
uppehållstillstånd i Sverige, både som ensamkommande och i familj, har ibland inte all 
nödvändig dokumentation för att styrka sin identitet. Den, på gott och ont, byråkratiska 
processen som ansökan om uppehållstillstånd innebär ställer till det för de barn som saknar 
adekvata dokument. Problematik uppstår när barnen skall få tillstånd att återförenas med sina 
anhöriga i Sverige. Fredrik Malmberg, enhetschef på Barnombudsmannen (BO), har kallat 
rättsförhållandet för en ”skamfläck i nutid”1. Problemet rör framför allt barn från Somalia, 
sedan svenska staten inte accepterar handlingar från somaliska myndigheter. 
Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har i ett antal avgöranden fastställt att dokument utfärdade 
av den somaliska staten inte kan tillmätas den legitimitet som krävs enligt svensk standard 
sedan den somaliska rättsstaten havererade 1991.2 
 
Enligt FN:s barnfond (UNICEF) är rätten till familjeåterförening den främsta grunden för 
invandrare att lagligen bosätta sig i ett främmande land.3 Så är fallet åtminstone när det 
kommer till rika länder som i allt större utsträckning minskar arbetskraftsinvandringen. Den 
höga frekvensen av familjeåterförening som skäl för uppehållstillstånd har medfört skärpta 
restriktioner för beviljande av sådan ansökan. År 2010 inkom 18 503 ärenden om 
uppehållstillstånd grundat på anknytning där någon part innefattade barn. 
Anknytningsärenden var samma år de mest förekommande hos Migrationsverket sett till 
arbetsmarknads-, besöks- och bosättningsärenden. Det totala antalet inkomna ärenden 
kopplade till anknytning, inte bara omfattande barn, uppgick till 66 411 st. 4 
Anknytningsärenden utgjorde således en övervägande del i jämförelse till totalt inkomna 
ärenden, som uppgick till 174 816 st. 
 
Internationellt sett kommer rätten till familjeåterförening bl.a. till uttryck i Förenta 
Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter (CRC alt. barnkonventionen) artikel 10. 
Artikeln i fråga förkunnar att ärenden om familjeåterförening skall behandlas på ett positivt, 
humant och snabbt sätt av konventionsstaterna. Genom att Sverige ratificerat CRC förbinder 
sig staten att följa vad som däri stadgas och att kontinuerligt granskas av en kommitté för att 
säkerställa att konventionen efterlevs i praktiken. En särskild granskningskommitté 
(Barnrättskommittén) är tillsatt inom FN för att behandla konventionsstaternas arbete. Staten 
lämnar vart femte år en rapport till Barnrättskommittén om hur CRC efterlevs, vartefter 
kommittén granskar rapporten och kommer med ett utlåtande och positiva samt konstruktiva 
synpunkter. Rädda Barnen lämnar, i samband med statens rapport, in en alternativ rapport till 
Barnrättskommittén som ett led i arbetet i det nätverk för mänskliga rättigheter som FN har 
upprättat. Den senaste rapporten till Barnrättskommittén skickades 2007 och kommitténs 
rekommendationer färdigställdes 2009. I rekommendationerna från kommittén framfördes 
                                                
1 Se Barnombudsmannens blogg, Skamfläck i nutid, 
direktlänk: http://barnombudsmannen.blogspot.com/2011/08/skamflack-i-nutid.html, publicerad: 29-08-11, 
hämtad: 13-09-11 kl. 13.07. 
2 Se avsnitt 4.4.2 nedan. 
3 Se här och i följande UNICEF Sverige, Handbok om barnkonventionen, Malmö, 2008, s. 114. 
4 Ärendetalet utgör en sammanslagning av anknytningsärenden vid första ansökan och anknytningsärenden vid 
förlängning. Se Migrationsverkets årsredovisning 2010 s. 51. 
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bl.a. att kommittén är oroliga över utvecklingen för barn i migrationsprocessen, både som 
sökande av asyl eller andra typer av uppehållstillstånd. Främst är det den administrativa 
processen som får kommittén att ifrågasätta om barnets bästa verkligen tillgodoses.5 Rädda 
barnen framförde i sin parallellrapport att barns egna asylskäl i mindre än hälften av de fall 
som organisationen låtit undersöka år 2007 inte beaktades till fullo.6 
 
Sveriges internationella åtaganden medför vissa grundprinciper som skall genomsyra 
rättstillämpning i allmänhet och myndighetsutövning i synnerhet. Ett exempel på en sådan 
princip är att barnets bästa skall sättas i det främsta rummet, vilket framkommer i art. 3 CRC. 
Principer av detta slag ställer stora krav på myndigheternas och domstolarnas skönsmässiga 
bedömningar, och deras förmåga att beakta principens innebörd i alla steg i processen. 
 
Migrationsprocessen förändrades genom prop. 2004/05:170 och en ny utlänningslag trädde i 
kraft 31 mars 2006. En av huvudpunkterna i förändringen var att processen skulle bli mer 
muntlig, att den sökande skulle komma till tals på ett tillfredsställande sätt och att ett avslag 
skulle leda till en tvåpartsförhandling i domstol. Kritik har dock riktats mot Sverige när det 
kommer till hanteringen av ensamkommande barn och deras möjligheter att komma till tals. 
Barn intar en särskild ställning i utlänningsrättsliga frågor. Eftersom de inte är myndiga har de 
inte samma rättsliga talan som en person över arton år, samtidigt skall barns bästa prioriteras 
och särskild vikt läggas vid barnets åsikter. 
 

1.2 PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Med utgångspunkt i det ovan sagda formuleras problemställningarna enligt följande; Allmänt 
kan det sägas att officialprincipen gäller i förvaltningsärenden. Principen innebär att 
myndigheten har ett ansvar att utreda ett ärende till den grad att det finns tillräckligt underlag 
för beslut.7 Principen har dock varierande verkan vid olika ärendetyper. I vissa ärenden åläggs 
bevisbördan av naturliga skäl den enskilde i första hand, ex. i anknytningsärenden. Den 
sökande måste då först uppvisa någon form av släktskapsbevis. Frågan är hur långt 
bevisbördan kan sträcka sig när ärendet omfattar en minderårig. Utlänningsärenden har, som 
redan framgått, kritiserats för att inte beakta alla aspekter innan beslut verkställs, särskilt 
avseende barns särskilda skäl.8 
 
Migrationsprocessen är ett enormt maskineri. Detta faktum gör det både nödvändigt och 
tidskrävande att granska hur barnets bästa beaktas i ärendehandläggningen. Barn har själva 
inte en processuell talan i utlänningsärenden, utan den förs av vårdnadshavare, ställföreträdare 
eller rättsligt ombud. Detta gör det än mer angeläget att värna om barnets bästa, eftersom 
barnet självt inte kan göra rättsliga ställningstaganden eller anspråk. Det är av yttersta vikt att 
barnets egna skäl ligger till grund för hanteringen av barnets ärenden. 
 
Barnrättskommittén lyfter fram en rad bekymrande omständigheter i de rekommendationer 
som lämnades 2009. Kommittén lyfte specifikt flykting- och asylärenden samt ärenden 
grundade på familjeåterförening där barn har varit part. I dessa ärenden problematiseras bl.a. 

                                                
5 Barnrättskommitténs rekommendationer, CRC/C/SWE/CO/4, 2009-06-12, p. 27. 
6 Rädda Barnen, Tilläggsrapport från Rädda Barnen till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående svenska 
regeringens fjärde rapport, 2008-06-08, s. 13. 
7  Se här och i följande prop. 2004/05:170, Ny instans- och processordning i utlännings- och 
medborgarskapsärenden, s. 90. 
8 Rimsten, E, ”Jag vill bli som Kofi” – Ensamkommande barn i Sverige ur ett rättighetsperspektiv, Visby, 2006, 
s. 164 f. 
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tillgång till adekvat hälso- och sjukvård, beaktandet av barnets bästa i det administrativa 
arbetet, tidsåtgång i asylprocessen (vid utseende av god man) och en utredning om 
försörjningskrav vid familjeåterförening som skulle påverka barn negativt.9 Problematiken 
mynnar ut i följande frågeställningar; 
 

• Är den nya migrationsprocessen till fördel för barnet? 
• Finns det hinder i processen för att garantera barnets bästa? 
• Hur långt sträcker sig officialprincipen i migrationsprocessen i allmänhet, och i 

ärenden om barn i synnerhet? 
• Är migrationsprocessen rättssäker? 

 

1.3 SYFTE OCH METOD 
Genom Sveriges internationella åtaganden följer en rad förpliktelser. Internationella instanser 
granskar Sveriges ageranden i olika lägen för att säkerställa att dessa förpliktelser fullföljs. En 
del av den kritik som har riktats mot den svenska staten är hanteringen av en rad 
migrationsärenden rörande barn. Syftet med följande uppsats är därför att se över rättsläget 
avseende migration och problematisera förfaranden, bl.a. då ensamkommande barn inte kan 
styrka sin identitet, vilket medför att de inte kan återförenas med sina föräldrar, långa 
handläggningstider och tillkortakommanden när det gäller barns egna skäl för 
uppehållstillstånd.  
 
Under författandet av uppsatsen kommer en delvis bredare metod att användas, än den 
traditionella rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden är den dominerande 
metoden, men kommer till viss del att sammankopplas med kvantitativ juridisk riskanalys. 
Det kvantitativa momentet är dock av sådan ringa art att metodvalet inte rätteligen skulle 
kunna kallas kvantitativt. Det skall dock erinras om att statistiska uppgifter av kvantitativt 
slag delvis kommer ligga till grund för analysen av rättsläget. 
 
Valet av en dogmatisk metod lämpar sig bra då det är myndigheters och domstolars 
normtillämpning som skall granskas.10 De traditionella rättskällorna kommer att redogöras 
för. Det innebär att materialet i första hand kommer att hämtas ur lagar, förarbeten, praxis och 
doktrin. Med lagarna inryms dels svensk rätt och dels internationell rätt som Sverige har 
ratificerat eller på annat sätt anslutit sig till eller åtagit sig att följa. En genomgång av 
lagstiftningen kommer att framläggas, med kompletterande uppgifter från förarbeten för att få 
en fullständig bild av de lege lata. Till denna framställan läggs även doktrin och utvalda 
prejudikat från migrationsöverdomstolen. Den dogmatiska metoden kommer att användas dels 
för att fastställa migrationsrättens regelverk och dels för att utkristallisera en sorts stereotyp av 
rättssäkerhet. 
 
Som ovan nämnts kommer dock i viss mån statistik, granskningsrapporter och redovisningar 
att användas för att ge fruktbarhet till arbetet, då främst avseende myndighetshantering av 
migrationsärenden. Det är vid detta skede som en kvantitativ juridisk metod aktualiseras. Vid 
studium av normefterlevnad, framför allt när det kommer till stora kvantiteter av 
myndighetsutövning, kan det vara problematiskt att återge en uttömmande och holistisk bild 
av rättstillämpningen.11 Studien kompletteras därför bl.a. med statistik för att ge en generell 

                                                
9 Barnrättskommitténs rekommendationer, CRC/C/SWE/CO/4, 2009-06-12, p. 27, 61, 62, 64.  
10 Strömholm, S, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, Stockholm, 1996, s. 117. 
11 Ibid, s. 118. 
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bild, och påvisa trender inom de områden som berörs av frågeställningarna. Statistiska 
metodval har traditionellt sett nyttjats sparsamt inom rättsvetenskapen och inom juridiken 
överlag. 12  Statistiska underlag av åsyftat slag kan underlätta en större förståelse av 
rättsområdet och för att se mönster i tillämpningen av rättsinstitut, samt relation mellan första 
instans och överinstanser. Datainsamlingen har skett genom granskning av Migrationsverkets 
årsredovisning och ur tidigare genomförda rapporter, men är sammanställda inom en ny 
kontext. Häri ligger anledningen till att uppsatsen svårligen skulle kunna klassas som 
kvantitativ, då det statistiska materialet inte har inhämtats på ett sätt som klassas som 
kvantitativt.13 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Som ovan nämnts har uppsatsen fokus på barnets rättigheter i migrationsprocessen. Det 
medför automatiskt att myndiga personers rättigheter i processen, i möjligaste mån, kommer 
lämnas därhän.  
 
Själva migrationsprocessen kommer även att avgränsas till att röra ensamkommande barn och 
barn i familj som söker antingen uppehållstillstånd grundat på skyddsskäl (asyl eller övrig 
skyddsbehövande), grundat på anknytning till familj (återförening) och grundat på 
synnerligen ömmande omständigheter (sammanvägd bedömning av barnets situation). 
Avgränsningen medför att ärenden om uppehållstillstånd av andra skäl, t.ex. grundat på arbete 
eller skolgång, kommer att lämnas utan hänseende i uppsatsen. Utlänningslagens (2005:716, 
UtlL) lagrum om arbetstillstånd kommer således inte att beröras i det förevarande arbetet. All 
lagstiftning som presenteras har antingen en generell eller barnspecifik karaktär. Det innebär 
att lagrum som enbart kan tillämpas på en myndig person inte är av intresse i det följande. Det 
gäller både den nationella som den internationella rätten.  
 
Viktiga bestämmelser för barns räkning återfinns i den europeiska konventionen om 
utövandet av barns rättigheter. Sverige har dock inte ratificerat konventionen än, men ämnar 
göra så. Konventionens bestämmelser påverkar därmed inte svensk lagstiftning eller 
rättstillämpning, och lämnas av den anledningen därhän. 
 
I de handläggningsärenden som kommer att beaktas är en av parterna barn. Antingen rör det 
sig om ensamkommande barn eller om uppehållstillstånd grundat på anknytning rörande barn. 
Undantagna från denna avgränsning är tre ärenden från Migrationsöverdomstolen som berörs 
inledningsvis i avsnitt 4.4.2 nedan. Dessa är inte återgivna genom sakomständigheter, 
domskäl och domslut. Anledningen är att de tre fallen inte omfattar barn som part i 
processerna. De är dock av principiell vikt för officialprincipens tolkning i migrationsärenden 
och är därför medtagen i framställningen. 
 
I den nya migrationsprocessen agerar regeringen fortfarande överinstans i vissa ärenden. 
Dessa ärenden omfattar enbart ansökningar inom utlänningsrätten som rör rikets säkerhet.14 
Sådana ärendetyper kommer inte att beaktas i uppsatsen och regeringen förbises av den 
anledningen som instans i processen. 
 

                                                
12 Se här och i följande Wahlgren, P, Juridisk riskanalys, Stockholm, 2003, s. 74. 
13 Ibid, s. 75 ff. 
14 Se vidare prop. 2004/05:170, s. 245 ff. 
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1.5 DISPOSITION 
Efter förevarande kapitel inleds uppsatsen materiellt med en generell bild av rättssäkerhet och 
dess variabler i kapitel 2. Rättssäkerheten är i det avseendet inte specifikt kopplat samman till 
ett barnperspektiv utan snarare en säkerhetsstandard som appliceras i det följande arbetet. 
 
Efter rättssäkerhetskapitlet kommer ett rättshistoriskt kapitel 3, där barnens rättigheter inom 
migrationsområdet beskrivs från dess tillkomst till dagens rättsläge, för att återge en sorts 
översikt.  
 
Efter det historiska kapitlet följer kapitel 4 om gällande rättsinstitut inom migrationsrätten, 
särskilt de som är barnspecifika. Gällande rätt beskrivs dels ur ett nationellt och dels ur ett 
internationellt hänseende. Inom samma kapitel som gällande rätt redovisas för ärenden och 
praxis av Migrationsverket respektive Migrationsöverdomstolen. Det nu anförda utgör den 
migrationsrättsliga teorin och praktiken. 
 
 
Sammankopplingen av barnets rättigheter i migrationsprocessen med rättssäkerhetsaspekter 
sker i kapitel 5 som utgör en sammanfattande framställning och en avslutande analys.  
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2. RÄTTSSÄKERHETSASPEKTER 

2.1 GENERELLT OM RÄTTSSÄKERHET 
Rättssäkerhet har om möjligt en än mer förklarande benämning genom engelskans rule of law, 
rättsstatens principer. Rättssäkerhet kan med fördel anses utgöra rättsliga grundpelare, varpå 
hela rättssystemet vilar. Utan dessa pelare, eller grundprinciper om man så vill, skulle 
rättssystemet sakna bärkraft och därmed förmodligen också sakna legitimitet. 
 
En villkorsbunden syn på rätten som en funktion av ett antal rättighetsprinciper har dock inte 
alltid varit fallet i Sverige. Uppsalaskolans starka inflytande på svensk rätt, med dess 
rättspositivistiska synsätt, var skeptiskt inställd till förekomsten av (visserligen icke-
kodifierade) givna rättsliga grundsatser.15  
 
Ulf Bernitz, professor i europarätt vid Stockholms universitet, dedicerar en artikel i Juridisk 
Tidskrift (JT) till det svenska rättighetsskyddet. Bernitz syfte med artikeln är av högsta 
intresse i förevarande arbete och han beskriver det på ett väl preciserat sätt: 
 

”Tyngdpunkten ligger på den grundläggande frågeställningen hur 
svensk rätt uppfyller sina skyldigheter att tillhandahålla effektiva 
rättsmedel som säkerställer rättigheternas genomslag och 
därigenom ett rättsskydd som rättigheterna skall tillförsäkra de 
enskilda.”16 

 
Bernitz menar att den enskildes rättighetsskydd har stärkts genom att den svenska rätten 
succesivt blivit mer internationellt bunden. Internationell rätt, inte minst europarätten (EU-
rätten och Europakonventionen inberäknad) har traditionellt sett haft ett vittomfattande 
rättighetsskydd för den enskilde. Genom Sveriges anslutning till Europeiska Unionen och 
ratificeringen av Europakonventionen som sedermera även inkorporerades med svensk rätt 
har dessa rättighetsskydd allt eftersom indoktrinerats i det nationella systemet.17 
 
De båda rättssystemen har flertalet likheter avseende det rättsligt materiella. Däremot finns 
det, som Bernitz lyfter fram inledningsvis i sin artikel, betydande skillnader mellan 
Europakonventionen och unionsrätten. En sådan skillnad är att konventionens rättighetsskydd 
är tillförsäkrad alla som befinner sig under dess jurisdiktion, medan rättighetsskyddet inom 
EU enbart sträcker sig till unionsrättens gränser.18 
 
Det är intressant att se hur samspelet mellan nationell och internationell rätt fungerar, inte 
minst i fallet om rättsstatens principer. André Nollkaemper, professor i folkrätt vid 
Amsterdams universitet, skriver om samspelet mellan nationell och internationell 
rättssäkerhet, och hur nationella domstolar skall vägledas för att tillmötesgå både den 
nationella och den internationella rätten. 19  Internationella rättsliga principer, eller en 
internationell rättsstat om man så vill, skulle i stort sett kräva en global samsyn på 
                                                
15 Bernitz, U, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, Juridisk 
Tidskrift nr. 4 2010/11, s. 822. 
16 Ibid, s. 824. 
17  Ibid, s. 823. Dock med undantag för EU-rättens intåg. Dåvarande EEG och Romfördraget saknade 
inledningsvis rättighetsskydd, då intentionerna med systemet i första hand var ekonomiskt orienterade, se 
Bernitz, JT 2010/11, s. 833. 
18 Ibid, s. 825. 
19 Nollkaemper, A, National courts and the international rule of law, Oxford, 2011. 
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rättssystemets huvuddrag. Nollkaemper beskriver en ambitiös strävan att nå en sådan 
homogen syn på rättssäkerhet och dess underliggande principer, en strävan som inleddes av 
FN:s generalförsamling 2005.20 Staters inställning till internationella åtaganden har dock 
varierat med tiden, där den nationella rätten och dess principer får företräde framför 
internationella motsvarigheter. Nollkaemper väljer den amerikanska, icke sanktionerade, 
invasionen av Irak som exempel.21 Amerikanerna ansåg att det nationella intresset av att 
beskydda sin befolkning var större än det internationella intresset av ordning och säkerhet. 
 
Rättsliga principer skiljer sig åt beroende på vilket system som är under lupp. Däremot torde 
man kunna urskilja, ytterst generellt, principer som i stor utsträckning är accepterade. 
Nollkaemper väljer att dela in dessa principer i fyra grundpelare. Dessa är som följer I. 
offentlig makt måste baseras på och vara underkastad lagar, II. den offentliga makten kan inte 
skapa eller omforma rätten på egen hand, III. maktutövning får inte strida mot grundläggande 
civila och politiska (mänskliga) rättigheter samt IV. att den offentliga apparaten, då den 
strider mot juridiska åtaganden, må vara nationella eller internationella, kan under lag ställas 
till svars för sitt handlande.22 Det fjärde och sista grundsegmentet anser Nollkaemper vara det 
stora hindret i strävan att utmejsla en internationell rättsstat.23 Rättssystemets öppenhet och 
tillräknelighet, d.v.s. att makt endast får utövas med stöd i lag, är i mångt och mycket 
avhängig en oberoende domstol/övervakare som kan garantera lagbundenhet. Sådana 
oberoende institutioner har än så länge en blygsam roll i det internationella rättssystemet, 
åtminstone när det kommer till en kontrollfunktion av den politiska sfären. 
 

2.2 FÖRUTSEBARHET 
En grundläggande förutsättning för att rättssäkerhet skall anses råda är att det finns ett fullgott 
juridiskt informationsflöde. Lagreglerna och tillämpningen av dem skall vara utformade på ett 
sätt som möjliggör att efterverkningarna av ett visst handlande kan uppskattas, d.v.s. att 
konsekvensen av handlandet kan förutses. Maktutövning och verkställighet måste således vara 
lagbunden, i likhet med Nollkaempers första pelare, för att undvika godtyckligt handlande. 
 
Problematiken kring förutsebarhet är inget nytt inom den juridiska sfären, knappast heller för 
den gemene medborgaren. Var och en hamnar ofta i en situation där lagar och regler 
intervenerar med vardagslivet. I en sådan situation är det inte underligt om berörd part i 
förhand vill ha kännedom om vilken handling som får önskad respektive oönskad konsekvens. 
På mitten av 1990-talet skrev Aleksander Peczenik, professor i allmän rättslära vid Lunds 
universitet, bl.a. om denna problematik.24 Han liknade lagar, eller ordagrant normer, vid 
järnvägsräls. Abstraktionen är menad att återspegla medborgaren som antingen automatiskt 
följer givna normer, rälsen, alternativt bryter dem. Peczenik menar dock att verkligheten är en 
annan än att det finns entydiga spår som leder oss rätt på den rättsliga kartan. Rättssystemet 
bygger dessvärre inte, av förklarliga skäl, på regler som har givna verkningar på alla möjliga 
scenarier. Istället för enkelriktade spår menar Peczenik att samhället mer rätteligen skulle 
beskrivas som korsande spår där medborgaren har svårt att på rak arm se vilket spår som leder 
vart, med andra ord vilket beteende som får viss konsekvens.25 

                                                
20 Nollkaemper, 2011, s. 1 f. 
21 Ibid, s. 2. 
22 Ibid, s. 3 f.  
23 Ibid, s. 5. 
24 Se här och i följande Peczenik, A, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 
Stockholm, 1995, s. 43 ff. 
25 Ibid, s. 43.  
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Det är mer än femton år sedan Peczenik författade ovan refererade text. Än i dag är dessa 
juridiska axiom aktuella. Peczenik vidareutvecklar problematiken kring förutsebarhet genom 
att belysa relationen mellan legalitet (positivistisk lagbundenhet) och legitimitet (rättvisa).26 I 
ett resonemang in absurdum skulle legalitet stå för en förutsebarhet i likhet med den 
enkelspåriga järnvägsrälsen. Varje handling skulle i ”legala” fall vara kopplad till en specifik 
rättsföljd. Enligt samma resonemang skulle legitimitet stå i klar kontrast. Rättsföljden skulle 
bero på det enskilda fallet och dess kontext. Om resonemanget är att varje enskilt fall är olika 
skulle därmed även rättsföljden legitimt variera på någon punkt lika ofta. Förutsebarheten är i 
”legitima” fall lika med noll.  
 
Oavsett vilken sida som väljs i resonemanget står det klart att de två ytterligheterna medför 
både för- och nackdelar. Det optimala skulle således vara att finna en balans mellan de två, att 
dra nytta av ytterligheternas fördelar och minimera deras nackdelar. Peczenik menar att vi, 
även idag, inte skulle acceptera en rättsföljd om den var endera oförutsebar eller uppenbart 
orättvis.27 För att exemplifiera detta förhållande använder sig Peczenik av avtalslagens 
(1915:218) 3 kap. 36 § om oskäliga avtalsvillkor. Generalklausuler av detta klassiska slag 
möjliggör en generell lagreglering vars innehåll ändock inverkar i många olika situationer. 
Skälighetsklausulen är en nyttig säkerhet då rättvisan i avtal har åsidosatts. Används klausulen 
alltför vitt blir dock förutsebarheten lidande eftersom klausulen innebär ett avsteg från 
grundantagandet om pacta sunt servanda (avtal skall hållas).28 Återigen är avvägningen 
mellan legalitet och legitimitet i fokus. I förevarande uppsats ämnesområde återfinns samma 
problematik i resonemangen kring ”barnets bästa” och ”synnerligen ömmande 
omständigheter”. Peczenik betonar att ju mer ett visst samhällsområde utvecklas och 
förändras, d.v.s. då lagens stabilitet är låg, desto viktigare är det att regleringen av området är 
av en flexibel och anpassbar karaktär.29  
 
Nackdelen med en extensivt förutsebar lagstiftning är att kontexten i det enskilda fallet har 
mindre betydelse för utkomsten. Rättstillämpningen blir alltså mindre flexibel. Fördelen med 
en förutsebar lagstiftning är dock att det skapas en kontinuitet i rättssamhället. Den bidrar 
även till allas likhet inför lagen.30 Ett förutsebart rättssystem förhindrar även godtycklig 
myndighetsutövning. 
 

2.3 RÄTTSSÄKERHETENS VARIABLER 
Peczenik listar faktorer som påverkar rättssäkerheten i en stat. Dessa faktorer är följande:31 
 

• exakta och generella rättsregler, 
• ett rättssystem som bygger på likhet inför lagen, 
• en långsam rättslig förändringstakt, d.v.s. reglers stabilitet, 
• subsumtion, d.v.s. normrationalitet, 
• rättssystemets öppenhet och insyn, 
• maktdelning, 

                                                
26 Peczenik, 1995, s. 44 f. 
27 Se här och i följande Peczenik, 1995, s. 45. 
28 Ibid, s. 45. 
29 Ibid, s. 45. 
30 Ibid, s. 44. 
31 Ibid, s. 51 f. 
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• makthavares effektivitet, 
• rättens autonomi, samt 
• juridisk argumentation. 

 
Den första av Peczeniks punkter, om rättsreglernas exakthet och generalitet, kan tyckas vara 
en paradox. En av rättsstatens kärnpunkter är legalitetsprincipen. Betydelserna av 
legalitetsprincipen och rättsstaten är i mångt och mycket desamma. 32  Dels måste 
maktutövning vara lagbunden, d.v.s. beslut eller dyl. måste ha stöd i lag, och dels får 
nyinstiftade lagar inte ha en retroaktiv verkan, d.v.s. att ett brott som begåtts före lagens 
inrättande inte är straffbar efter ikraftträdandet. Rättsstaten kännetecknas av en maktapparat 
som i hög grad följer rättsregler och innehar därmed en hög förutsebarhet.33 Reglerna är 
således exakta i den mån att det rättsliga utfallet kan förutses och generella i den mån att 
reglerna likställer rättssubjekten och inte är så detaljerade att de blir ineffektiva.34  
 
Lagarnas generalitet garanterar således likhet inför lagen, d.v.s. var och en åtnjuter samma 
rättigheter och skyldigheter. Rättsreglernas långsamma förändringstakt är till fördel för 
förutsebarheten samt för en likriktad praxis. 35  Peczenik beskriver termen rättsstat som 
betingad av att rättsskipning och myndighetsutövning sker inom ramen för lagar och 
föreskrifter. 36  Det föranleder oss att nämna punkten subsumtion. Subsumtion, eller 
normrationalitet, handlar om att rättstillämpning står i överensstämmelse med rättsreglerna.37 
För att tillit till systemet skall infinnas krävs att myndighetsutövning inte sker godtyckligt, 
utan att de följer de regler som styr verksamheten.  
 
Peczenik fortsätter genom att beskriva hur rättssäkerhet kräver, om än i varierad mån, insyn 
och öppenhet. För att stärka förutsebarheten måste juridiken vara tillgänglig för allmänheten. 
Sekretess är i vissa fall nödvändigt för att skydda starkare intressen än rättssäkerhet, men bör 
användas i undantagsfall.38  
 
Likaså kräver rättssäkerheten ett opartiskt och självständigt rättsväsende. Makthavaren måste 
vara effektiv i bemärkelsen att lagförslag och dyl. de facto leder till en rättsutveckling. Politik 
och juridik är i dessa delar nära sammankopplat, politiska processer leder till nya 
lagstiftningar etc. Men rättstillämpningen måste vara självständig, domstolarna får inte 
kopplas samman med den beslutande makten. Maktdelning kan ske på olika sätt, ex. i enlighet 
med maktdelningsprincipen där den verkställande, utövande och dömande makten är åtskilda. 
 
Rätten måste även vara autonom och frånkopplad etik (ex. där praxis finns fattas beslut efter 
dessa och inte efter etiska värderingar) och religion.39 Med självständigheten kommer också 
ansvar, där rättstillämparen (bl.a. tjänstemän) är rättsligt tillräkneliga och maktmissbruk 
beivras. En särskild juridisk argumentation krävs för att tillämpningen av rätten skall ske på 
ett korrekt sätt. 40  Metoden som brukas av jurister skall ta hänsyn till ovan nämnda 
rättssäkerhetsaspekter, d.v.s. skall omsätta rättssäkerheten i praktiken så att den inte förblir en 
teori.  
                                                
32 Peczenik, 1995, s. 50. 
33 Ibid, s. 51. 
34 Ibid, s. 52. 
35 Se stycke 2.2 ovan. 
36 Peczenik, 1995, s. 52. 
37 Ibid, s. 53. 
38 Se här och i följande Peczenik, 1995, s. 54 f. 
39 Ibid, s. 58.  
40 Ibid, s. 58 f.  
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Det nu sagda utgör rättssäkerheten i formell mening. Den juridiska argumentationen och den 
praktiska tillämpningen förutsätter dock en mer nyanserad bild av rättssäkerhet, som Peczenik 
benämner materiell rättssäkerhet.41 Det innebär att rättssäkerheten inte kan beräknas med ettor 
och nollor, i praktiken är rättssäkerhetens skala vidare. T.ex. kan en allt för strikt tolkning av 
regler leda till oönskade etiska konsekvenser. 
  

2.4 OFFICIALPRINCIPEN 
Generellt sett gäller att myndigheter har ett utredningsansvar.42 Ansvaret innebär att det 
ankommer utredaren att utreda ärendet i den grad dess beskaffenhet kräver för att ett korrekt 
beslut skall kunna fattas. I 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291, FPL) stadgas att det 
åligger rätten att tillse att ett förvaltningsrättsligt mål blir utrett i den mån dess beskaffenhet 
kräver. Lagregeln är dock enbart tillämplig i rättsprocesser och inte inom myndighets-
verksamheten.  
 
För myndigheters verksamhet återfinns officialprincipen till viss del i 4 § förvaltningslagen 
(1986:223, FL) om myndigheters skyldighet att lämna upplysningar, vägledning och råd och 7 
§ FL om att varje ärende där enskild är part skall handläggas enkelt, snabbt och billigt utan att 
för det åsidosätta beslutets säkerhet och korrekthet. Enligt 7 § FL stadgas vidare att 
myndigheten skall beakta att självmant inhämta upplysningar och yttranden för att underlätta 
handläggningen. Någon uttrycklig skyldighet för myndigheten återfinns dock inte inom FL.43 
 
På det migrationsrättsliga området är officialprincipen av yttersta vikt. Genom den nya 
migrationsprocessen ligger nu fokus på bl.a. asylprövningar i första instans. För att få det att 
fungera krävs en grundlig utredning för att kunna fatta ett välmotiverat och korrekt beslut.44 
Regeringen framhöll dock att det i utlänningsärenden är en delad börda att se till att ärendet 
blir utrett i den mån dess beskaffenhet kräver.45 T.ex. ankommer det av naturliga skäl den 
sökande att bistå med dokument som stöder de grunder ansökningen vilar på. Problematiken 
med obefintliga handlingar eller vittnesmål gör att myndigheten får göra en 
trovärdighetsbedömning i varje fall som en del i utredningen.46 Om den sökandes berättelse 
inte kan ifrågasättas av motsägelsefulla uppgifter skall i regel ansökan accepteras, enligt 
principen om ”the benefit of the doubt”.47 Principen bör dock tillämpas enbart i de fall där det 
fortfarande råder osäkerhet kring sakomständigheterna efter utredningen, eller där det inte 
finns tillräcklig bevisning.48 Generellt gäller att bevisbördan i större utsträckning tillfaller den 
sökande i ansökningsärenden vars utfall kan vara gynnande, alternativt den som enklast har 
att framlägga bevisning.49 Vid betungande beslut är fallet det omvända, och myndigheten eller 
domstolen skall frambringa bevis för beslutet eller domen.  
 

 
                                                
41 Peczenik, 1995, s. 63. 
42 Prop. 2004/05:170, s. 90. 
43 Ibid, s. 90. 
44 SOU 2009:56, Den nya migrationsprocessen, s. 180.  
45 Prop. 2004/05:170, s. 90. 
46 Ibid, s. 90. 
47 Ibid, s. 91. Se även MIG 2006:1 och avsnitt 3.4.2 ovan. 
48 Diesen, C, Lagerqvist Veloz Roca, A, Lindholm Billing, K, Seidlitz, M, Wahren, A, Bevis 8 – Prövning av 
migrationsärenden, Stockholm, 2007, s. 198 f. Se vidare avsnitt 4.4.3 nedan. 
49 Se här och i följande Diesen, m.fl., 2007, s. 152. 
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2.5 EFFEKTIVA RÄTTSMEDEL 
Ordet rättsmedel har olika innebörd beroende på vilket rättssystem man förhåller sig till. I 
Sverige åsyftas med rättsmedel rätten att överklaga ett beslut till en överordnad instans, 
alternativt att få sin sak prövad i domstol.  Internationellt sett har effektiva rättsmedel 
betydelsen av rättvisa rättegångar genomförda av oberoende domstolar. Under Sveriges 
internationella åtaganden redovisades art. 13 Europakonventionen som rör rätten till effektiva 
rättsmedel. Artikeln likställer rättsmedlets effektivitet med rättsväsendets oberoende.50  

                                                
50 Nollkaemper, 2011, s. 60. 
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3. RÄTTSHISTORISKT AVSNITT 

3.1 UTLÄNNINGSLAGENS FRAMVÄXT 
Den första utlänningslagen infördes 1914 i Sverige i samklang med första världskrigets 
utbrott.51 Det är först nu som statsmakten har ett behov av att kontrollera och reglera 
utlänningars uppehälle i landet. Det främsta syftet med regleringen var på den tiden att hindra 
kriminella eller, som det kallades, asociala utlänningars vistelse i Sverige. Lagarna har efter 
1914 avlöst varandra och fram till 1954 har de varit tidsbegränsade.52 
 
Utlänningsrättens instans- och processordning har under lång tid granskats och kritiserats. 
Kritiken ledde till en offentlig utredning redan 1999, med syfte att garantera rättssäkerheten 
på området. 53  Dels skulle instansordningen ses över och dels skulle den dåvarande 
utlänningslagen omarbetas för att bli mer tillgänglig samt omfatta uppehållstillstånd grundat 
på anknytning.54 
 
Anknytningsärenden har varit föremål för ytterligare utredningar. I det senare fallet granskade 
den statliga utredningen huruvida handläggningstid och utredningsprocessen vid ärenden om 
uppehållstillstånd genom anknytning i nyetablerade förhållanden var rättssäkra nog eller 
kunde effektiviseras.55  
 
Den offentliga utredning som presenterades 1999, ligger i mångt och mycket till grund för 
dagens aktuella utlänningslag. För att få utlänningslagen mer tillgänglig och förbättras i 
rättssäkert avseende föreslog kommittén bakom utredningen att en tvåpartsprocess skulle öka 
möjligheterna för att uppnå dessa mål. 56  Muntliga förhandlingar och överklagan till 
förvaltningsdomstolar var några av de förslag som fördes fram. Särskilt domstolar som 
överordnade instanser ansågs stärka rättsområdet genom att tydligt skilja politiken från 
juridiken, en gränsdragning som i tidigare processordning inte varit lika uppenbar.57 
 

3.2 BARNENS RUM I JURIDIKEN 
Som ovan nämnts har UtlL genomgått flertalet förändringar sedan tillkomsten 1914. Ur ett 
barnperspektiv genomfördes en viktig omarbetning av lagen 1997. Förändringen innebar bl.a. 
att lagrum om barnets bästa och utredningar om barn tillkom.58 Lagrummen infördes som ett 
led i att harmonisera utlänningsrätten med de åtaganden Sverige har genom 
barnkonventionen. Barnkonventionens artikel om barnets bästa i främsta rummet är närmast 
en portalparagraf och skall genomsyra hela rättssamhället. I förarbetena till omarbetningen av 
UtlL 1997 framkom att särskilt beaktande av barnet stadgades i en dåvarande lydelse i 
regeringsformen.59 Lagstiftaren ansåg dock att ett särskilt omnämnande av barnets bästa var 
nödvändig, för att betona vikten av ett barnperspektiv inom migrationsrätten.  
 

                                                
51 Strömberg, H, Lundell, B, Speciell förvaltningsrätt, Slovenien, 2006, s. 95. 
52 Ibid, s. 96. 
53 SOU 1999:16, Ökad rättssäkerhet i asylärenden, s. 17 ff. 
54 Ibid, s. 23. 
55 SOU 2005:14, Effektivare handläggning av anknytningsärenden, s. 12 f. 
56 SOU 1999:16, s. 17. 
57 Ibid, s. 19 f. 
58 Nilsson, E, Barn i rättens gränsland, Uppsala, 2007, s. 14. 
59 Se här och i följande prop. 1996/97:25, Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, s. 227, 238. 
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Utlänningslagen har sedan länge utstått kritik för sin svåröversiktliga och invecklade 
utformning, vilket har resulterat i svårigheter i rättsutövning. Kritiker menar att införandet av 
barnets bästa inte gav några praktiska förändringar i tillämpningen, på grund av lagens 
utformning.60  
 
Omarbetningen till nuvarande lydelse av UtlL har till viss del sin grund i den tidigare 
utformningen och dess brister i struktur och tydlighet.61 I samband med de förändringar som 
föreslogs i förarbetena bedömdes också att en omstrukturering var nödvändig för att göra 
lagen överskådlig.  
 

3.3 INTERNATIONELL UTVECKLING 
I likhet med den svenska utlänningsrätten växer de internationella rättsinstrumenten på 
området fram som ett resultat av internationell instabilitet. Ett av de mest tongivande 
internationella dokument som rör barns rättigheter är, som ovan nämnts, barnkonventionen. 
Konventionen antogs av FN:s generalförsamling i november 1989.62 Sverige var ett av de 
första länderna att ratificera konventionen. Regeringen valde att införliva konventionen 
genom transformering. Det innebär att konventionen inte som sådan gäller som lag, utan 
istället att den rådande lagstiftningen omarbetas för att uppnå konventionsenlighet.  
 
Konventionens regleringar är inte föremål för någon domstolsprövning, varken nationellt eller 
internationellt sett. Visserligen kan domstolar väga in konventionens artiklar vid bedömning, 
men dess lagrum används inte vid något domslut. Istället är det en barnrättskommitté som har 
tillsatts för att granska konventionsstaternas arbete med efterlevnaden av konventionen. 
Ansvaret för förverkligandet av konventionen i Sverige ligger på regeringen. Förverkligandet 
fulländas inte enbart genom att ha en konventionsenlig lagstiftning. Rättstillämpning och 
beslutsfattande som rör barn faller också in under konventionens ram. Med anledning av det 
framställde regeringen en strategi för genomförandet av barnkonventionen.63 Den första 
strategin framställdes 1999. Regeringen lade 2010 fram en proposition om inrättandet av en 
ny strategi för att stärka barns rättigheter i Sverige, dels för att aktualisera innehållet i 
strategin och dels för att förtydliga vissa områden.64  
 
Det är inte bara inom FN-systemet som barns särskilda rättigheter beaktas. Rättsligt kommer 
de även till uttryck i Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), Dublinförordningen (EG) 343/2003 
och inom andra EU-rättsliga områden. EU-rättens lagrum för ensamkommande barn återfinns 
bl.a. i resolutionen om minimigarantier vid handläggning av asylärenden, direktivet 
2003/9/EG om miniminormer vid mottagande av asylsökande, asylprocedurdirektivet 
COM/2002/0326 och skyddsgrundsdirektivet 2004/83/EG.65  

                                                
60 Nilsson, 2007, s. 15. 
61 Prop. 2004/05:170, s. 103 f. 
62 Se här och i följande UNICEF Sverige, 2008, s. 13. 
63 Prop. 1997/98:182, Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s. 17 f. 
64 Prop. 2009/10:232, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, s. 8. 
65 Rimsten, 2006, s. 28 f. Se vidare under avsnitt 4.2.2 nedan. 
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4. BARN I MIGRATIONSPROCESSEN 

4.1 GRUNDERNA FÖR UPPEHÅLLSTILLSTÅND 
4.1.1 UTLÄNNINGSLAGEN 
Som tidigare nämnts trädde den nu gällande UtlL i kraft 31 mars 2006. I och med 
ikraftträdandet infördes dels en ny instans- och processordning och dels en omarbetad lagtext. 
Inför den nya utlänningslagens ikraftträdande remitterades lagförslaget till utvalda 
institutioner och organisationer för utlåtanden. En av dessa remissinstanser var, som sig bör, 
Lagrådet. Lagrådet har i tidigare remissvar yttrat sig över utlänningsområdets materiella 
reglering. Det har då förordats en rejäl översyn samt eventuell omformning av rättsområdet 
för att skapa en mer sammanhängande och överblickbar lagstiftning.66 
 
I 1 kap. 2 § UtlL förkunnas att barn enligt denna lag är en person som är under 18 år. Den 
nationella definitionen i UtlL står i överensstämmelse med barnkonventionens definition. 1 
art. CRC tillkännager att konventionen betraktar människor under 18 år som barn, om inte 
nationell lag som rör barnet stadgar om annan myndighetsålder.  
 
UtlL kan sägas innehålla tre grundregler avseende migrationsprocesser där en part i lagens 
mening är ett barn. De är barnets bästa, att barn skall höras och att barn har andra rekvisit än 
vuxna för tillstånd enligt UtlL. En motsvarande lydelse av barnkonventionens artikel om 
barnets bästa i främsta rummet återfinns i 1 kap. 10 § UtlL som förkunnar att ”fall som rör ett 
barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i 
övrigt kräver.” Lagrummet om barnets bästa utgör en portalparagraf67 i UtlL.68  
 
Vidare stadgas i 1 kap. 11 § UtlL att då ärendet rör tillstånd där beslutet rör ett barn, skall 
barnet höras om det inte är olämpligt. Av samma paragraf kan det utläsas att den verkan 
barnets redogörelse får på beslutet varierar beroende av barnets ålder och mognad. 
 
Specifikt om beviljande av uppehållstillstånd grundat på synnerligen ömmande 
omständigheter förkunnar 5 kap. 6 § andra stycket UtlL att barn kan få sin ansökan om 
uppehållstillstånd beviljad trots att omständigheterna i övrigt inte skulle generera ett 
beviljande om det var en vuxen person som ansökte om uppehållstillstånd.69 Kraven för att 
bevilja ett barn uppehållstillstånd är således lägre ställda än vad kraven är för att bevilja ett 
uppehållstillstånd för en vuxen person. 
 
Det finns ett antal olika grunder för beviljande av uppehållstillstånd enligt UtlL. För att barnet 
ska kunna få ett uppehållstillstånd krävs i första hand att barnet är flykting, alternativt 
skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande. 
 
Som flykting (4 kap. 1 § UtlL) räknas den som befinner sig utanför det land där denne är 
medborgare och känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, 
religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan 
tillhörighet till viss samhällsgrupp. Det krävs dessutom att personen i fråga inte kan eller på 
                                                
66 Prop. 2004/05:170, s. 481 f. 
67 En portalparagraf kan förstås som en sorts princip som ofta inleder lagavsnitt, som ett uttryck för en princip 
som skall beaktas vid tillämpning av avsnittets regler. Portalparagrafens generella karaktär har dock ifrågasatts 
när det kommer till verkningarna i rättstillämpningen av berörda lagavsnitt, se Strömholm, 1996, s. 263 f. 
68 Se här och i följande von Schéele, E, Strandberg, I, Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode 
mannen, kommunen m.fl., Stockholm, 2010, s. 64.  
69 Ibid, s. 65. 
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grund av sin fruktan inte vill nyttja sig av landets skydd. Som alternativt skyddsbehövande (4 
kap. 2 § UtlL) räknas den som i andra fall än flyktingärenden befinner sig utanför det land där 
denne är medborgare i för att det finns anledning att anta att personen skulle löpa risk att 
straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, eller risk för att skadas av urskillningslöst våld på 
grund av yttre eller inre väpnad konflikt om denne återvände till hemlandet. Även här krävs 
att personen i fråga inte kan eller av fruktan inte vill nyttja sig av sitt hemlands skydd. Som 
övrigt skyddsbehövande (4 kap. 2 a § UtlL) åsyftas den som i andra fall än de nu uppräknade 
befinner sig utanför sitt hemland på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller svåra 
motsättningar i landet och känner en välgrundad fruktan att utsättas för övergrepp, alternativt 
att personen i fråga inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. 
 
Om ett ensamkommande barn ansöker om uppehållstillstånd grundat på de nu uppräknade 
skyddsgrunderna och det beviljas får barnet en statusförklaring enl. 4 kap. 3 och 3a §§ UtlL 
(flyktingstatus, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring). En 
person som är berättigad en statusförklaring har rätt att erhålla uppehållstillstånd som är 
permanent eller gäller i minst tre år enl. 5 kap. 1 § UtlL.  
 
Utöver skyddsgrunderna kan uppehållstillstånd beviljas grundat på anknytning, internationella 
åtaganden eller synnerligen ömmande omständigheter. 
 
För att ett barn skall beviljas uppehållstillstånd grundat på anknytning gäller följande, enl. 5 
kap. 3 § UtlL. Det utländska barnet skall vara ogift, ha en förälder som är bosatt eller har 
beviljats uppehållstillstånd i Sverige, eller har en förälder som är gift eller sambo med någon 
som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd i Sverige.  Adoption kan även vara grund 
för anknytning enl. nyss nämnda paragraf. Av 5 kap. 3 b § UtlL framgår att 
anknytningsuppehållstillstånd enbart kan beviljas om den person, som av utlänningen 
åberopas som anhörig, kan försörja sig och har en bostad med tillräcklig storlek för sig och 
utlänningen. 
 
Om ett barn har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och barnet skall avvisas eller 
utvisas kan uppehållstillstånd ändå beviljas grundat på Sveriges internationella åtaganden, enl. 
5 kap. 4 § UtlL. Det krävs att ett internationellt organ, som har befogenhet att pröva enskilda 
klagomål, finner att avvisnings- eller utvisningsbeslutet strider mot Sveriges 
konventionsåtaganden och att synnerliga skäl inte talar mot ett beviljande. 
 
Synnerligen ömmande omständigheter kan anses vara en av migrationsrättens 
generalklausuler, och återfinns i 5 kap. 6 § UtlL. Grunden för beviljande används då ovan 
nämnda skäl för uppehållstillstånd inte är applicerbara. Vid ärenden av detta slag görs en 
samlad bedömning av utlänningens situation, och om det föreligger synnerligen ömmande 
omständigheter beviljas ansökan. Särskilt skall då beaktas personens hälsotillstånd, 
anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. Av andra stycket samma paragraf 
framgår, som tidigare nämnts, att kraven inte är lika hårt ställda då ärendet rör ett barn och 
inte en vuxen. Beviljande av uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter används dock restriktivt.70 
 
 
 

                                                
70 von Schéele, 2010, s. 67. 
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4.1.2 UTLÄNNINGSFÖRORDNINGEN 
I utlänningsförordningen (2006:97, UtlF) finns kompletterande lagstiftning för 
migrationsprocessen. Bl.a. stadgas det i 4 kap. 1 § UtlF att en utlänning får vistas tre månader 
i Sverige eller annan Schengenstat utan att uppehållstillstånd krävs. UtlF innehåller även 
kompletterande uppgifter gällande försörjningskravet, 4 kap. 4 b § stadgar att den anhöriga 
måste ha en lön som uppgår till de belopp som stadgas i 7 kap. 5 § utsökningsbalken om 
utmätning av lön. Av samma paragraf framgår att ersättning från arbetslöshetskassa eller 
liknande ersättning likställs med inkomst, samt att försörjningskravet även kan uppfyllas 
genom att anknytningspersonen har en förmögenhet som han eller hon kan försörja sig på. 
 

4.2 INTERNATIONELL RÄTT 
Som förkunnas i 5 kap. 4 § UtlL kan ett avvisnings- eller utvisningsbeslut stoppas och istället 
generera ett uppehållstillstånd om ärendet strider mot de internationella åtaganden Sverige är 
bundet av. Vilka är då dessa internationella åtaganden? 
 
4.2.1 FN-KONVENTIONER 
När det kommer till internationella konventioner rörande barn är, som tidigare nämnts, FN:s 
barnkonvention en av de mest framträdande akterna. 
 
Barnkonventionen ratificerades av Sverige efter ett beslut av riksdagen i juni 1990. 71 
Konventionen har inte inkorporerats i svensk rätt, utan istället har transformering valts som 
metod för att uppnå konventionsenlighet. I och med att Sverige ratificerade konventionen 
tillträder staten en löpande granskning av utvecklingen i Sverige (art. 43 och 44 
barnkonventionen). Granskningen går ut på att den svenska staten framställer en rapport vart 
femte år som skickas till den FN-tillsatta granskningskommittén, barnrättskommittén. 
Konventionen är en rättsakt som enbart är till för barnets rättigheter och således spänner över 
de flesta samhällsområden som rör barn, nämligen medborgerliga och politiska rättigheter 
samt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.72 I det följande kommer konventionens 
innehåll redogöras för i de avseenden som rör migrationsprocessen. 
 
Innan vi går in på de direkta lagrummen om migration skall konventionens principer först 
belysas. Barnkonventionen innehåller fyra principer som skall genomsyra konventionens 
stadganden och konventionsstaternas åtaganden. Dessa principer har fastställts av FN:s 
barnrättskommitté och är icke-diskriminering, barnets bästa, rätten till liv och rätten att 
uttrycka sina åsikter.73 
 
Enligt artikel 2 åtar sig konventionsstaterna att respektera och tillförsäkra barn inom dess 
jurisdiktion deras rättigheter enligt barnkonventionen, utan åtskillnad av något slag. Utöver 
tillförsäkran av barnets rättigheter skall staten även vidta lämpliga åtgärder för att skydda 
barnet mot diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 
familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 
Diskrimineringsgrunderna som räknas upp i artikeln är ras, hudfärg, kön, språk, religion, 
politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 
handikapp, börd eller ställning i övrigt.  
 

                                                
71 Prop. 1989/90:107, om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter. 
72 Rimsten, 2006, s. 24. 
73 UNICEF, 2008, s. 35, 47, 81, 123. 
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Artikel 3 är det allomfattande stadgandet om barnets bästa i främsta rummet. Artikeln 
förkunnar att konventionsstaterna förbinder sig att sätta barnets bästa i främsta rummet när det 
kommer till alla åtgärder som rör barn, vare sig det handlar om privata eller offentliga sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. Vidare 
åtar sig konventionsstaterna att skydda och vårda barnet på ett sätt som behövs för dess 
välfärd, med hänsyn till vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter. Artikel 3 förkunnar 
statens övergripande ansvar för att se till att konventionens rättigheter tillförsäkras.74 
 
Barnkonventionens artikel 6 fastställer barnets rätt till liv. Utöver den givna rätten till liv 
stadgar artikeln även att konventionsstaterna förbinder sig att göra det yttersta för att garantera 
och säkerställa barnets överlevnad och utveckling. 
 
Den fjärde och sista grundprincipen som går att utläsa i barnkonventionen återfinns i artikel 
12. Artikeln stadgar barnets rätt att uttrycka sina åsikter. Artikeln tydliggör att det finns en 
skiljelinje mellan behovet att skydda barnet och att garantera barnet dess autonomi. 
Uttryckligen förkunnas det att konventionsstaterna åtar sig att garantera de barn som är i stånd 
att bilda sig egna uppfattningar och åsikter att fritt uttrycka dessa. Hänsyn till det barnet har 
sagt skall visas i förhållande till barnets ålder och mognad. Som ett led i detta åtar sig 
konventionsstaterna att möjliggöra att barnets hörs i de ärenden som rör barnet, antingen 
direkt eller genom en företrädare alternativt ett lämpligt organ. 
 
Utöver de fyra principer som redovisats finns mer handfasta bestämmelser som rör barn i 
migrationsprocessen. Konventionen skall förstås som en helhet, där bestämmelserna är 
beroende av varandra. Principerna skall således vägleda förståelsen av resterande artiklar. De 
för uppsatsen relevanta artiklarna är art. 10, 22, 37 och 38.  
 
Artikel 10 rör rätten att resa in eller lämna länder för familjeåterförening. I artikeln finns en 
korshänvisning till art. 9.1 barnkonventionen, som förkunnar att barn inte får skiljas från sina 
föräldrar mot sin vilja, såtillvida att inte behörig myndighet, vars beslut kan överklagas, finner 
det nödvändigt att skilja barnet från dess föräldrar med hänsyn till barnets bästa. Med 
anledning av åtagandet i art. 9.1 stadgas det i art. 10 att konventionsstaten skall behandla en 
ansökan om familjeåterförening på ett positivt, humant och snabbt sätt. En sådan ansökan får 
inte leda till negativa följder för den sökande eller anhöriga till denne, vilket 
konventionsstaten skall säkerställa. I de fall där barnets föräldrar lever åtskilda, i olika stater, 
skall barnet ha rätt till ett personligt förhållande och regelbunden direkt kontakt med båda 
föräldrarna. Endast undantagsvis får den rätten inskränkas. Inskränkningar i rätten får endast 
förekomma om de är nödvändiga för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna 
ordningen, folkhälsan eller den allmänna sedligheten alternativt andra personers fri- och 
rättigheter. 
 
Artikel 22 rör rätten för flyktingbarn. Artikeln förkunnar att konventionsstaterna skall vidta 
åtgärder för att det barn som har ansökt om eller erhållit flyktingstatus garanteras lämpligt 
skydd och humanitärt bistånd. Det kan bl.a. röra sig om hjälp med att spåra barnets 
familjemedlemmar.75 
 
Artikel 37 handlar om barnets rätt att inte utsättas för tortyr, förnedrande behandling eller ett 
godtyckligt eller olagligt frihetsberövande. Frihetsberövande får endast verkställas mot ett 
barn om det är den sista utvägen och får endast ske under kortast möjliga tid. Ett barn som 
                                                
74 UNICEF, 2008, s. 47. 
75 Ibid, s. 223. 
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trots allt blir frihetsberövat skall behandlas humant, ha kontakt med sin familj, snarast erhålla 
ett juridiskt ombud och möjlighet att få sitt berövande prövat av domstol eller motsvarande 
opartisk och oberoende myndighet. 
 
Artikel 38 rör barn som är utsatta för väpnad konflikt. Artikelns första punkt, som är aktuell 
för barn i den svenska migrationsprocessen, förkunnar att konventionsstaterna har 
förpliktelser att följa internationell humanitär rätt när det kommer till barn i väpnade 
konflikter. Med internationell humanitär rätt avses konventioner som är upprättade för att 
skydda barns rätt till liv, att inte utsättas för tvång, kroppsbestraffningar och tortyr, etc. 
Sverige har ratificerat flertalet konventioner inom detta område, bl.a. Genèvekonventionerna 
och tillhörande tilläggsprotokoll.76 
 
Barnkonventionen är, som ovan nämnts, inte inkorporerad som svensk lag. Av den 
anledningen kan inte den svenska staten bli part i en domstolsprocess om brott mot 
konventionen. Det betyder dock inte att konventionen som sådan inte har inverkan på den 
nationella migrationsprocessen. Vid ratifikationen av konventionen binder sig staten att följa 
konventionen även om den inte inkorporeras. Detta medför att konventionsbestämmelserna 
skall påverka svensk domstolspraxis samt hantering och bedömning av migrationsärenden 
som rör barn.77  
 
FN:s konvention från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, hädanefter 
Genèvekonventionen, har av rättsvetare kallats för det viktigaste upprättade instrumentet inom 
flyktingområdet.78 Sverige ratificerade konventionen 1954. Konventionen har inte några 
särskilda bestämmelser för flyktingbarn. Genèvekonventionen är ändock aktuell eftersom den 
gäller för alla personer som klassas som flykting, oavsett ålder. 
 
I konventionens första artikel definieras vad en flykting är. Artikeln har senare använts som 
underlag för vad som stadgas i 4 kap. 1 § UtlL, d.v.s. definitionen är densamma. Rekvisiten är 
även här att personen måste känna välgrundad fruktan för förföljelse, befinna sig utanför det 
land där han eller hon är medborgare samt att personen i fråga inte kan eller på grund av 
fruktan inte vill använda sig av landets befintliga skydd. I sammanhanget skall konventionens 
tilläggsprotokoll från 1967 omnämnas. Enligt konventionens lydelse kunde en person enbart 
klassas som flykting genom en händelse som inträffade i Europa och då innan 1951. 
Tilläggsprotokollet, vilket Sverige ratificerade samma år som det antogs, utvidgar rekvisiten 
för flyktingstatus.79 Konventionen som sådan föreskriver ett förbud för stater att avvisa eller 
utvisa en person som har flyktingstatus till hemlandet eller det land där personen i fråga 
riskerar förföljelse.80 Principen om icke-avvisning återfinns i art. 33 Genèvekonventionen.  
 
FN-konventionerna om medborgerliga och politiska rättigheter, och mot tortyr och annan 
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning innehåller artiklar som 
förbjuder tortyr. Artiklarna är författade i likhet med art. 33 Genèvekonventionen om icke-
avvisningsprincipen, och förbjuder förbundsstaterna att utvisa eller utlämna en person där det 
finns anledning att tro att personen kommer utsättas för tortyr.81 

                                                
76 UNICEF, 2008, s. 404. 
77 Rimsten, 2006, s. 27. 
78 Ibid, s. 21. 
79 Fridström, I, Sandell, U, Utne, I, Migrationsprocessen – en hjälpreda för offentliga biträden och andra 
yrkesverksamma jurister på utlänningsrättens område, Stockholm, 2007, s. 71. 
80 Ibid, 2007, s. 71 
81 Ibid, 2007, s. 74. 
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4.2.2 EU-RÄTTEN 
Hittills har bara FN-instrumenten redovisats. I det följande kommer en redogörelse för 
Sveriges åtaganden inom EU-rättens område. 
 
Dublinförordningen, Europeiska unionens råds (rådet) förordning (EG) nr 343/2003, 
innehåller regler och mekanismer för att avgöra vilket land som skall pröva en asylansökan 
som har lämnats in av tredjelandsmedborgare i någon av medlemsstaterna. Rör det sig om ett 
ensamkommande barn som lämnar in en asylansökan, skall den prövas av den stat där en 
familjemedlem till barnet lagligen befinner sig.82 Här skall barnets bästa även beaktas. 
Återfinns inte någon familjemedlem inom unionen skall det land där ansökan lämnades in 
ansvara för prövningen. 
 
År 1995 antog rådet en resolution om minimigarantier vid handläggning av asylärenden, 
minimigarantiresolutionen. Särskilt om ensamkommande barn stadgas i resolutionens art. 26 
och 27. I art. 26 stadgas ett krav på att ensamkommande barn skall företrädas av en 
organisation eller utsedd ansvarig vuxen, om inte den nationella lagstiftningen ger barnen 
rättskapacitet. Företrädaren kan bl.a. medverka vid det ensamkommande barnets personliga 
intervju, och företrädarens uppgift är således att bevaka barnets intressen. Art. 27 stadgar att 
medlemsstaterna skall beakta det ensamkommande barnets mognad och ålder vid 
handläggande av dennes asylansökan. 
 
Skyddsgrundsdirektivet, rådets direktiv 2004/83/EG, infördes för att likforma 
medlemsstaternas kriterier för internationellt skydd till tredjelandsmedborgare och statslösa 
personer, kap. 1 art. 1 a. Utöver kriterierna för vem som är berättigad internationellt skydd 
fastställer skyddsgrundsdirektivet en miniminivå av rättigheter till de personer som är 
berättigade skyddet. 83  Det internationella skyddet är berättigat till de som uppbär 
flyktingstatus eller anses vara alternativt skyddsbehövande. 84  I förordet till direktivet 
framkommer att medlemsstaterna skall ta hänsyn till barnets bästa och beakta de, för barn, 
specifika förföljelsegrunderna (direktivsskälen 12 och 20). 85  Specifikt stadgas det om 
ensamkommande barn i direktivets art. 30. I artikeln förkunnas att medlemsstaten så snabbt 
som möjligt, efter det att uppehållstillstånd har beviljats, skall utse en förmyndare alternativt 
en organisation som ansvarar för barnets vård och välbefinnande. Medlemsstatens 
myndigheter skall vidare utföra regelbundna kontroller av att förmyndaren/organisationen 
tillgodoser barnets behov. Sådana behov exemplifieras i art. 30 punkt 4 och 5. Det rör sig bl.a. 
om att byta bostad så sällan som möjligt, spåra familjemedlemmar snabbast möjligt och 
hantera barnets information på ett konfidentiellt sätt för att inte exponera denne och på så sätt 
att skydda barnets och dennes nära släktingars liv och integritet. Nästföljande punkt i samma 
artikel stadgar en skyldighet för handläggare som arbetar med ensamkommande barn i 
asylprocessen att ha genomgått eller skall komma att genomgå en lämplig utbildning om 
barnspecifika behov. 
 
Asylprocedurdirektiv, rådets direktiv 2005/85/EG, anger att ärenden som rör ensamkommande 
barn och uppehållstillstånd skall behandlas av en handläggare med särskild insyn i eller 

                                                
82 Se här och i följande Fridström, m.fl., 2007, s. 128.  
83 Rimsten, 2006, s. 30. 
84 Ibid, s. 31. Se också UtlL definition i avsnitt 4.1.1 ovan. 
85  Bestämmelsen om barnets bästa i ärendehanteringen kommer även till uttryck i kap. 7 art. 20.5 
skyddsgrundsdirektivet. 
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kunskap om barns behov. 86  Mer generellt stadgar direktivet om miniminormer för 
medlemsstaternas procedur vid beviljande eller återkallande av flyktingstatus. Det 
ensamkommande barnets garantier fastställs i art. 17 asylprocedurdirektivet. I artikeln 
garanteras bl.a. det ensamkommande barnet en ställföreträdare som skall medverka under 
prövning av asylansökan. Artikeln ger även medlemsstaterna rätt att på medicinsk väg 
bestämma åldern på det asylsökande barnet, om åldern är okänd. En åldersbestämmande 
läkarundersökning medför vissa krav på staten. Före själva prövningen av asylansökan måste 
barnet meddelas (på ett språk som barnet förstår) om att en sådan åldersprövning kommer att 
genomföras, hur den genomförs och vilka konsekvenser åldersresultatet kan få på ansökan 
samt följderna för ansökan om barnet skulle vägra läkarundersökningen. Vidare medför 
åldersprövningen ett krav på staten att erhålla samtycke från barnets och/eller företrädarens 
sida. Ett eventuellt avslag på asylansökan får inte enbart grunda sig på barnets vägran att 
genomföra en läkarundersökning. 
 
Miniminormer för mottagandet av asylsökande i medlemsstaterna, rådets direktiv 2003/9/EG, 
anger, i likhet med ovan redovisade akter, garantier för asylsökande ensamkommande barn. 
Art. 18 i direktivet garanterar ensamkommande barn bl.a. förmyndare, efterforskning av 
familj, tjänstemännens lämpliga utbildning i barns behov och rätten till lämplig bostad.87 
 
I förarbetena till 2006 års utlänningslag har man även beaktat rådets direktiv 2003/86/EG om 
rätt till familjeåterförening. Direktivet reglerar rätten för tredjelandsmedborgare att 
återförenas med lagligen bosatta familjemedlemmar eller anhöriga inom medlemsstatens 
territorium.88 Tredjelandsmedborgaren har ex. rätt till rättslig prövning om ansökan om 
uppehållstillstånd lämnas utan bifall. Generellt sett kan sägas att direktivet föreskriver en 
skyldighet för medlemsstaten att bevilja återföreningar för makar och minderåriga ogifta barn 
med i landet bosatt tredjelandsmedborgare.89 
 
4.2.3 EUROPARÅDETS KONVENTIONER 
Utöver FN:s och EU:s bestämmelser till fördel för ensamkommande barn och barn i 
migrationsärenden återfinns även Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) på området. 
Konventionen har inkorporerats i det svenska rättssystemet och gäller som nationell lag sedan 
1995.90 De artiklar som är tillämpliga på området för barn inom migrationsprocessen är de om 
rätten till liv (art. 2), skyddet mot tortyr (art. 3), rätten till frihet och säkerhet (art. 5), rätt till 
skydd för privat- och familjeliv (art. 8) samt rätten till ett effektivt rättsmedel (art. 13).91 
 
Avslutningsvis för avsnittet om internationell rätt skall något kort nämnas om Europarådets 
konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning. I likhet med FN:s konvention mot tortyr förbjuder Europarådets konvention 
tortyr. Huvudsyftet med konventionen framgår av kap. 1 art. 1, som ger i uppdrag åt en 
konventionskommitté att genom besök undersöka hur frihetsberövade personer har det ställt i 
konventionsstaternas förvar. Avsikten med besöken är, enligt samma artikel, att stärka den 

                                                
86 Rimsten, 2006, s. 33. 
87 Ibid, s. 33. 
88 Prop. 2004/05:170, s. 103. 
89 SOU 2005:15, Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare, s. 58. 
90 Europakonventionen har inkorporerats genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
91 Rimsten, 2006, s. 28. 
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frihetsberövade personens skydd mot tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning.  
 

4.3 NUVARANDE INSTANSORDNING 
Den migrationsrättsliga instansordningen har ändrats flertalet gånger, inte minst beroende på 
områdets karaktär och den uppsjö av rättsakter som styr processen.  
  
Som ovan påtalats infördes en ny instans- och processordning i och med den nya UtlL 
(2005:716). 2007 tillkallades en utredare för att utvärdera om den nya processordningen i 
utlännings- och medborgarärenden stod i överensstämmelse med lagstiftarviljan.92 Genom 
lagändringen infördes en ny instansordning och den tidigare Utlänningsnämnden, som 
hanterade överklaganden av Migrationsverkets beslut, ersattes av speciellt utsedda 
Migrationsdomstolar (förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö). Kammarrätten 
i Stockholm infördes som sista utpost i instansordningen, och tilldelades epitet MiÖD.93 
Införandet av ett tvåpartssystem är tänkt att tillfredsställa framför allt två områden, dels att 
processen skall bli mer öppen för den enskilde och i allmänhet samt dels för att processen 
skall stämma överens med FPL och dess bestämmelse att mål skall bli utredda i den 
utsträckning dess beskaffenheter kräver.94 Ett krav på den nya processordningen är att 
handläggningstiderna hålls nere. En effektivare handläggning av utlänningsärenden är något 
som eftersträvas av regeringen på flera grunder. Dels ligger det i den enskildes intresse att få 
sitt ärende prövat så snabbt som möjligt, inte minst när parten är minderårig, dels finns det ett 
allmänt intresse att skynda på handläggningen av ekonomiska skäl.  
 
I det här avseendet kan det vara på sin plats att ge en kort beskrivning av gällande ordning. 
Den nuvarande migrationsprocessen går således till som följer. 
 

 
FIGUR 1. SCHEMA ÖVER INSTANSORDNINGEN 
 

                                                
92 SOU 2009:56, s. 15. 
93 Prop. 2004/05:170, s. 110. 
94 Se här och i följande prop. 2004/05:170, s. 105 f. 
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Processen inleds med att en ansökan om uppehållstillstånd i regel inkommer till 
Migrationsverket. En god man eller offentligt biträde utses till barnet som företräder, eller 
biträder om man så vill, barnet under processen.95 Migrationsverket gör en bedömning av 
barnets ansökan i enlighet med utlänningslagens föreskrifter och fattar därefter beslut om 
beviljande av eller avslag på ansökan. I bedömningen väger verket in flera faktorer. 
Handläggaren nyttjar sig av Migrationsverkets databas, som är kallad Lifos, innehållande bl.a. 
landinformation och rättsrapporter. Intervjuer genomförs även med barnet. All handläggning 
skall företas av en tjänsteman som har specialkunskaper om barnets behov, för att göra 
handläggningen så anpassad som möjligt. Något sådant krav finns visserligen inte skriven i 
den nationella lagstiftningen, men återfinns i EU-rättens asylprocedursdirektiv och 
skyddsgrundsdirektiv.96 
 
Införandet av ett tvåpartssystem ger efterverkningar på Migrationsverkets beslut. Besluten 
måste vara väl motiverade, som ett led i att öka insynen i processen. Motiveringen skall vara 
av den grad att den kan användas i en eventuell domstolsprövning om ärendet skulle 
överklagas. 97  I de fall då domstolsprövning blir aktuell intar den sökande och 
Migrationsverket ställning av varandras motparter. De beslut som får överklagas är de som 
innebär att den enskilde skall avvisas eller utvisas, d.v.s. ett, för den sökande, betungande 
beslut. Verkets beslut om statusförklaring kan likaledes överklagas.98 Domstolsförfarandet vid 
ett överklagat beslut genomförs i första hand skriftligen. Migrationsdomstolens dom kan 
överklagas av den part som domen går emot, d.v.s. antingen den sökande om det blir ett 
avslag eller Migrationsverket om beslutet renderar i ett beviljande.99 
 
Sista instans är, som figur 1 ovan visar, Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i 
Stockholm. För att Migrationsöverdomstolen skall ta upp ett ärende krävs ett 
prövningstillstånd. Följaktligen krävs att målet är till gagn för rättstillämpningen, t.ex. 
vägledande i frågor där det råder osäkerhet, alternativt om det finns andra synnerliga skäl för 
att domstolen skall ta sig an ärendet. 100  Vid frågor om statusförklaringar eller 
uppehållstillstånd efter överlämnande (ex. då den sökande har utvisats p.g.a. brott men 
ansöker om uppehållstillstånd på nytt) krävs inte ett prövningstillstånd, enligt 16 kap. 11 § 
andra stycket UtlL. Om Migrationsöverdomstolen beslutar om avslag på ansökan om 
uppehållstillstånd går det inte att överklaga ytterligare. Barnet i fråga måste lämna landet 
inom två veckor efter det att beslutet har vunnit laga kraft.101 
 

4.4 ÄRENDEN OCH PRAXIS  
Ett stycke i inledningskapitlet ovan refererar ett blogginlägg av BO:s enhetschef Fredrik 
Malmberg, som uppmanar till en juridisk utredning av migrationsprocessen efter ett antal 
uppmärksammade fall beträffande somaliska flyktingbarn. Förevarande arbete är inte det 
första, och helt säkert inte det sista, som berör migrationsrättslig praxis ur ett barnperspektiv. 
Ett omfattande arbete med motsvarande huvudtema är Eva Nilssons avhandling Barn i rättens 
gränsland. Nilsson har analyserat 184 slumpmässigt utvalda ärenden om uppehållstillstånd 

                                                
95 Se här och i följande von Schéele, 2010, s. 13 f. 
96 Ibid, s. 14. Se även avsnitt 4.2.2 ovan. 
97 SOU 2009:56, s. 16. 
98 von Schéele, 2010, s. 14 f. 
99 Ibid, s. 15. 
100 Se här och i följande von Schéele, 2010, s. 15 f. 
101 Ibid, s. 16. 
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som rört barn från åren 1999 och 2000.102 Utan att i detalj gå in på de berörda fallen, ska det 
sägas att uppehållstillstånd beviljades i alla fall utom ett som avsåg en asylansökan.103 
Huruvida materialet som redovisas i avhandlingen är representativt för den totala kvoten 
beviljade ärenden om uppehållstillstånd rörande barn eller ej skall låtas vara osagt. 
Framträdande i Nilssons analys är bl.a. att det enbart förordnades biträde för de asylsökande 
barnen i 23 utav 45 undersökta fall.104 Inte för någon av ansökningarna av barn från Irak, 
Makedonien och Somalia tilldelades barnen offentligt biträde av Migrationsverket. Vidare kan 
man utläsa att det i 18 av de 45 asylärendena inte gick att fastställa eller styrka de sökandes 
identitet, fall som rörde barn från Irak, Somalia och Demokratiska republiken Kongo.  
 
Nilsson påpekar att kritiska röster sedan länge höjts mot migrationsrättens politiska karaktär. 
Sådan kritik kan underbyggas genom Nilssons arbete. Hon skriver att lagregleringen i 
utlänningsärenden är normativt utformat på ett sätt som tillstår beslutsmyndigheterna ett fritt 
skön av bred karaktär, inte minst när ärendena avser barn. 105  Beslutsprocessen vid 
uppehållstillstånd är inte enbart juridisk, utan omfattar fler discipliner (bl.a. medicinska 
utredningar om psykisk hälsa etc.) och själva beslutet är ofta ett resultat av flertalet 
avvägningar. Nilsson riktar kritik mot beslutsfattare och deras beslutsunderlag, som i 
undermålig mängd tar hänsyn till individuella omständigheter vid asylansökningar, i 
synnerhet barnens egna asylskäl.106 
 
Efter det att den nya utlänningslagen inrättades 2006, har flertalet betänkanden genomförts på 
hur effektivt det nya upplägget är. Det har i dessa utredningar bl.a. konstaterats brister i 
rättstillämpningen. Ett exempel på problematisk rättstillämpning i slutbetänkandet är långa 
handläggningstider. Presenterad statistik visar att enbart 15 respektive 16 % av 
ensamkommande barns asylansökningar i första instans åren 2007 och 2008 handlades inom 
loppet av tre månader.107 Den genomsnittliga handläggningstiden dessa år var drygt sex 
månader. Migrationsverket angav ett stort antal inkomna ansökningar, omstruktureringar som 
resultat av ikraftträdandet av den nya utlänningslagen, ökad frekvens av muntlig förhandling 
och brist på offentliga biträden som förklaring till de långa handläggningstiderna.108  
 
På grund av brister i rättstillämpningen uppdrog regeringen åt Eva Lönqvist att utreda hur den 
nya utlänningslagen efterlevs i praktiken. Mer specifikt är det tillämpningen av 5 kap. 6 § 
utlänningslagen om synnerligen ömmande omständigheter, särskilt i fall där den sökande är 
ett ensamkommande barn eller barn i familj, som är av utredningsintresse.109 Utredningen har 
visat att synnerligen ömmande hälsoskäl i mindre utsträckning har tillämpats i ärenden i första 
instans som innefattat ensamkommande barn.110 För ensamkommande barn har det istället 
varit situationen i hemlandet som i majoriteten av de undersökta fallen legat till grund för 
uppehållstillstånd genom synnerligen ömmande omständigheter.111 Vid granskningen mellan 
bifall och avslag i ärenden där lagrummet för ömmande omständigheter åberopats av 
ensamkommande barn, syns det att barnen i de fall som avslagits inte kunnat styrka att de har 

                                                
102 Nilsson, 2007, s. 201. 
103 Ibid, s. 202. 
104 Se här och i följande Nilsson, 2007, s. 208 f. 
105 Se här och i följande Nilsson, 2007, s. 241. 
106 Ibid, s. 243. 
107 Se här och i följande SOU 2009:56, s. 162. 
108 Ibid, s. 174 f. 
109  Ds 2011:14, Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder – en kartläggning av 
tillämpningen, s. 11, 109. 
110 Se här och i följande Ds 2011:14, s. 171. 
111 Ibid, s. 150 ff. 
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varit övergivna alternativt att det i hemlandet har funnits institutioner som kunnat tillgodose 
barnets grundläggande behov.112 Vad gäller den samlade bedömningen av tillämpningen av 5 
kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande omständigheter har det varit svårt att 
utkristallisera huruvida Migrationsverket varit enhetligt i sina bedömningar. Det gäller 
framför allt då den sökande har åberopat fler omständigheter som skall anses synnerligen 
ömmande, där omständigheterna enskilt inte är nog för beviljande av uppehållstillstånd.113 I 
de förhållandena har Migrationsverket tillämpat en skönsmässig bedömning, där 
omständigheterna i varje fall har blivit avgörande och generella handläggningsprinciper går 
inte att fastställa. 
 
4.4.1 MIGRATIONSVERKET 
Ett av målen vid införandet av den nya migrationsprocessen var och är att merparten av 
asylärenden som hanteras skall avgöras i första instans.114 Det kräver att ärendets alla 
relevanta fakta och tillhörande dokument skall vara framlagda för att ett korrekt beslut skall 
kunna fattas. Migrationsverket rapporterar i sin årsredovisning för 2010 om problematiken 
kring inadekvata identitetshandlingar i asylprocessen. Efter avgöranden i MiÖD har ett krav 
på pass eller andra adekvata identitetshandlingar vuxit fram. Kravet har inte minst drabbat 
barn från Somalia i processen att återförena dem med sina anhöriga. 115  Somaliska 
identitetshandlingar accepteras 
för närvarande inte av svenska 
myndigheter som adekvata nog 
för processen.116 
 
Aktuell statistik från Migrations-
verkets årsredovisning visar 
följande siffror avseende ensam-
kommande barn och deras 
asylärenden.117 Som synes i figur 
2 är frekvensen av mål som har 
en handläggningstid om tre 
månader relativt låg i jämförelse 
med antalet inkomna mål. Den 
genomsnittliga handläggnings-
tiden för 2010 var 4,7 månader. Migrationsverket anger i årsredovisningen att längden på 
handläggningstiderna bl.a. beror på det stora antalet inkomna ärenden samt svårigheter och 
hinder vid fastställande av den sökandes identitet och ålder.118 Antalet asylärenden där den 
sökande var under 18 år uppgick år 2010 till 10 495 st.119 Utav dessa var i 2 392 ärenden 
barnen ensamkommande, vilket synes i figur 2.120 
 
Målsättningen är, som ovan nämnts, att utlänningsärenden i första hand skulle avgöras i första 
instans, d.v.s. av Migrationsverket. Statistik visar dock att merparten av målen inom detta 
område överklagas till högre instans. När den nya migrationsprocessen utvärderades 
                                                
112 Ds. 2011:14, s. 181. 
113 Ibid, s. 177 f. 
114 Prop. 2004/05:170, s. 153 ff. 
115 Migrationsverkets årsredovisning 2010, s. 14. 
116 Se vidare i kommande avsnitt 4.4.2. 
117 Migrationsverkets årsredovisning 2010, s. 26. 
118 Ibid, s. 26. 
119 Ibid, Bilaga 1, s. 94. 
120 Ibid, s. 26. 
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framlades siffror på just antalet överklagade mål. År 2007 avslog Migrationsverket runt 8 800 
ansökningar om uppehållstillstånd (inte enbart barnärenden). Drygt 8 000 av dessa 
överklagades.121 Antalet ärenden där Migrationsverket på senare år har fått ändra sina beslut 
efter att högre instans har dömt i motsats till verket har ökat, även om det sker i låg 
utsträckning. Detta framgår av statistik från Migrationsverket och redovisas i figur 3 nedan.122  
 
I utredningen av den nya migrationsprocessen har det anförts delade meningar om kvaliteten 
av utredningarna i första instans. Utlåtandena kommer från domare i migrationsdomstolarna, 
och synpunkterna varierar från att Migrationsverkets utredningar håller god kvalitet, att verket 
gör vad som kan förväntas och krävas, till att verket underlåter att utreda en rad mål i den 
utsträckning beskaffenheten kräver.123 Kritik mot den undermåliga utredningen rör framför 
allt att verket lägger för stor del av bevisbördan på den enskilde, och utreder inte specifika 
omständigheter samt tillmäter inte dokument, som kan vara fördelaktigt för den sökandes 
talan, tillräckligt stor vikt.  
 
Kritik har även framförts från offentliga biträden samt rättsvetare att processen i första instans 
inte är tudelad, utan att det är en enpartsprocess.124 De offentliga biträdena kritiserar även 
verkets kontroll av den sökandes identitet och tydligheten i vilka omständigheter i 
utredningarna som är 
beslutsgrundande. Vissa av 
Migrationsverkets egna 
processförare anser, i likhet med 
de offentliga biträdena, att det 
råder brister vid kontroll av den 
sökandes identitet.125 
 
Av Migrationsverkets års-
redovisning för 2010 framgick 
det att barnens skäl för 
uppehållstillstånd säkerställs i 
processen genom användning av 
s.k. barnkonsekvensanalyser. En 
intern granskning visade att 
användningen av sådana analyser 
var undermålig och att det krävdes tydligare styrning, uppföljning och utbildnings-insatser för 
att få bukt med problemet.126  
 
En analys som Rädda barnen har låtit genomföra år 2007 visade att barnens individuella skäl 
för uppehållstillstånd beaktades av Migrationsverket enbart i ungefär en tredjedel av de 
undersökta fallen.127 Anmärkningsvärda siffror visas även i rapporten gällande Migrations-
verkets beaktande av barnets bästa i de utredningar som undersöktes. Resultatet visade att det 
enbart gick att utläsa att Migrationsverket beaktat barnets bästa i 27 av 71 fall.128 I 10 av de 27 
fallen där barnets bästa beaktades i utredningsmaterialet, utrycktes barnets bästa inte 
                                                
121 SOU 2009:56, s. 182. 
122 Migrationsverkets årsredovisning 2010, s. 65. 
123 Se här och i följande SOU 2009:56, s. 182 f.  
124 Jfr. SOU 2009:56, s. 183 och Diesen m.fl., 2007, s. 197. 
125 SOU 2009:56, s. 184, jfr. s. 185. 
126 Migrationsverkets årsredovisning 2010, s. 19.  
127 Olsson, L och Rädda Barnen, Nytt system gamla brister?, Stockholm, 2008, s. 59. 
128 Se här och i följande Olsson och Rädda barnen, 2008, s. 66. 
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ordagrant, utan det framgick i övrigt att barnens situation bedömdes ur en helhet. Barnets 
bästa nyttjades främst i de fall som rörde uppehållstillstånd grundat på synnerligen ömmande 
omständigheter. 
 
Ovan har det nämnts att bevisbördan för ärenden som rör uppehållstillstånd är delad. 
Instansen som prövar ärendet har ett ansvar att inhämta nödvändig information för att ha 
förutsättningar att fatta ett välmotiverat och i sak korrekt beslut. Men det ankommer även den 
sökande att lägga fram bevis för sin talan, påvisa att denne framlägger korrekta 
omständigheter som grund för ansökan. Det är ofta svårt för den sökande att lägga fram bevis 
i dokumenterad form. Instansen får således göra en trolighetsbedömning av den sökandes 
talan. Officialprincipen har länge diskuterats som ett problem inom förvaltningsrätten, främst 
på grund av rättsområdets extensiva omfattning. 129  Officialprincipen problematiseras 
ytterligare genom att det har visat sig att utredningsskyldigheten varierar mellan myndigheter 
(i vårt fall Migrationsverket) och domstolar (migrationsdomstolarna och 
migrationsöverdomstolen). 130  Förvaltningsmyndighetens utredningsskyldighet har genom 
tiderna, enligt lagstiftningen, varit lägre än förvaltningsdomstolarnas dito. Migrationsverket 
har, efter att den nya processen införts, flertalet gånger fått kritik för bristfälliga utredningar, 
framför allt när det gäller utredning av alla åberopade grunder för uppehållstillstånd i ärenden 
som innefattat barn.131  
 
4.4.2 MIGRATIONSÖVERDOMSTOLEN 
Migrationsöverdomstolen (MiÖD) uttalade sig om officialprincipen i det första ärendet efter 
det att den nya migrationsprocessen införts. 132  I domen från MiÖD fastställs att 
officialprincipen generellt skall tolkas som att bevisbördan åligger den som yrkar något eller 
åberopar en viss omständighet. Däremot fastställer domen också utredarens ansvar hos 
myndigheten i flyktingärenden genom att påvisa att denne i vissa fall måste utnyttja alla till 
buds stående medel för att få fram bevis för den sökandes talan.133  
 
Inte långt därpå yttrade sig MiÖD i ytterligare ett fall om utredningsansvar inom 
rättsområdet.134 I fallet fastställer MiÖD att det är Migrationsverket som har det övergripande 
ansvaret för att en ansökan blir utredd i tillräcklig utsträckning.  
 
I det tredje och senaste fallet135 om officialprincipens verkan inom migrationsrätten, fastställer 
MiÖD att direkt verkställighet av avvisning eller utvisning måste fattas på grunder som gör 
det uppenbart att den sökande inte har rätt till asyl. I det aktuella fallet fattades beslut på icke 
uppenbara grunder och fallet återförvisades slutligen till Migrationsverket av MiÖD.  
 
Ärenden som rör asyl, där adekvat dokumentation saknas, kräver således en utförlig utredning 
för att ett beslut skall kunna fattas. Alla till buds möjliga medel skall användas för att 
säkerställa sakförhållandena och beslut bör inte tas om osäkerhet råder, åtminstone inte då 
beslutet är betungande för den sökande. I propositionen till den nya utlänningslagen framhålls 
att bevisbördan är delad. Men rättsvetare har anfört att det av de nu anförda fallen från MiÖD 
                                                
129 Diesen, m.fl., s. 151 f. 
130 Ibid, s. 152. Se avsnitt 4.5 nedan. 
131 Ibid, s. 161. 
132 Se här och i följande Diesen, m.fl., 2007, s. 162 f. Se även MIG 2006:1. MIG 2006:1 rör en man från Egypten 
som söker asyl i Sverige. Eftersom fallet inte omfattar barn nämns fallet enbart på grund av dess principiella 
betydelse för officialprincipen och sakomständigheterna i övrigt är irrelevanta. 
133 Ibid, s. 163. 
134 Se här och i följande Diesen, m.fl., 2007, s. 165. Se även MIG 2006:7. 
135 Se MIG 2011:15. 
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går att utläsa att officialprincipen råder och att den enskilde har ett upplysningsansvar, d.v.s. 
det allmänna skall utreda ärendet ex officio. 136  Det skall dock skiljas mellan 
upplysningsskyldighet och bevisbörda. Den tidigare är för den enskildes intresse, då 
upplysningen kan vara beslutsgrundande och kommer upplysningen inte fram under 
myndighetens utredning finns det ingen möjlighet att beakta informationen vid beslut. Om en 
person söker asyl i Sverige kan inte Migrationsverket bara avstyrka ärendet i brist på 
framlagda bevis från den sökande. Visserligen kan utfallet ändock bli ett avslag om den 
sökande enbart kan förtälja sin historia utan stöd i dokument eller dyl. Det är dock i sådana 
fall ett avslag efter utredningen som genomförts där motstridiga omständigheter presenteras 
och den enskilde inte åtnjuter ”the benefit of the doubt”.137 Det åligger myndigheten att ta 
fram huvudparten av underlaget som ligger till grund för bevisprövningen.138 
 
De nu refererade fallen om domstolarnas och verkets skyldighet till utredningar ex officio rör 
asylärenden. Än har inga prejudikat rört officialprincipen rörande andra sorters 
uppehållstillstånd än skyddsbehövande och inte hur eller om officialprincipen ändras om 
ärendet innefattar ett barn. 
  
I ett antal ärenden har MiÖD fattat beslut som rör uppehållstillstånd för barn från Somalia. 
Beslut, som i det följande kommer redogöras för, har visat att minderåriga barn från Somalia 
inte är processbehöriga och kan därmed inte ansöka om uppehållstillstånd grundat på 
anknytning utan att vårdnadshavare eller ställföreträdare representerar barnet. Nedan 
redovisas även ett fall där synnerligen ömmande omständigheter beaktas i ett barnspecifikt 
ärende. 
 

MIG 2009:17 (MÅLNUMMER UM 6854-08) 
Tre barn från Somalia ansökte 2008 om uppehållstillstånd grundat på anknytning till deras 
syster som var bosatt i Sverige. Systern anförde att hon var barnens vårdnadshavare, fadern 
var avliden och modern befann sig på okänd ort. Migrationsverket avslog efter sakprövning 
ansökan och ärendet överklagades av systern till migrationsdomstolen. Systern framlade i 
andra instans ett dokument med rubriken ”transference of responsibility”, enligt dokumentet 
utfärdat av en domstol i Somalia, som bevis för sin roll som barnens vårdnadshavare. 
Migrationsdomstolen ansåg inte att handlingen var tillförlitlig, avvisade överklagandet och 
ärendet överklagades till migrationsöverdomstolen. I sina domskäl anförde MiÖD att 
omyndiga barn inte har processbehörighet i ärenden om uppehållstillstånd enligt svensk 
lagstiftning. Barnen kan själva inte heller överföra sådan behörighet till ombud genom 
fullmakt. Barnets ställföreträdare utgörs vanligtvis av vårdnadshavare eller förmyndare. Vem 
som anses vara vårdnadshavare skall i huvudsak avgöras i det land från vilket barnet kommer, 
kallad domicilprincipen. MiÖD förelade ombudet att uppvisa dokument som kunde styrka 
dennes ställföreträdarroll för barnen, enligt somalisk lagstiftning. Systern hänvisade till 
tidigare inlämnat dokument om ”transference of resposibility”. Domstolen erinrade om att 
Somalia inte har haft en fungerande rättsstat sedan 1991 och att dokument av olika slag, bl.a. 
det begärda, i regel utfärdas efter muntliga uppgifter. Domstolen ifrågasatte, på grund av den 
offentliga strukturen i Somalia, systerns dokument och dess tillförlitlighet. MiÖD försökte 
därefter finna annan processuell väg för barnen att ansöka om uppehållstillstånd grundat på 
anknytning. Eftersom barnen ansökte om uppehållstillstånd utanför Sverige kunde inte 
domstolen förordna en god man eller ett offentligt biträde som kunde föra barnens talan. 

                                                
136 Diesen, m.fl., 2007, s. 180. Jfr. Diesen, m.fl., 2007, s. 192 f för en alternativ syn. 
137 Se avsnitt 2.4 ovan. 
138 Diesen, m.fl., 2007, s. 193. 
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MiÖD uttryckte en önskan om möjlighet till ett sådant förordnande, men konstaterade 
samtidigt att det var en fråga för lagstiftaren och inte för domstolen. Ärendet avvisades på 
dessa grunder. 
 

MIG 2010:6 (MÅLNUMMER UM 4230-09) 
Följande fall från MiÖD rör 5 kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande 
omständigheter. Sakomständigheterna rörde en mor som med sina tre barn reste till Sverige 
och ansökte om uppehållstillstånd i första hand som skyddsbehövande och i andra hand 
grundat på synnerligen ömmande omständigheter. Skyddsbehovet grundade sig i att modern, 
efter makens bortgång, fått utstå grova övergrepp från sin svåger och svärfar, samt att 
myndigheterna i landet inte kunde garantera henne och hennes barns säkerhet. 
Migrationsverket avslog familjens ansökan om uppehållstillstånd och beslutade att utvisa 
dem. Ärendet överklagades av familjen till migrationsdomstolen som dömde i motsats till 
första instans, och beslutade att permanent uppehållstillstånd skulle beviljas. 
Migrationsverket, i sin tur, överklagade ärendet till migrationsöverdomstolen. Till saken 
anfördes nu av modern att svågern, utöver att ha misshandlat henne, även tvingat henne till 
prostitution. MiÖD fann att familjen inte uppfyllde kraven för att räknas som 
skyddsbehövande, och hade kvar att pröva om det förelåg synnerligen ömmande 
omständigheter för att bevilja deras uppehållstillstånd. MiÖD konstaterar därefter att 
lagrummet om synnerligen ömmande omständigheter är utformad för att tillämpas 
undantagsvis. Domstolen beaktade även 1 kap. 10 § UtlL om barnets bästa, hälsa och 
utveckling vid beslut av detta slag. Kriterierna får dock inte gå så långt att vara barn i sig blir 
grund för uppehållstillstånd. Domstolen menar vidare att det är felaktigt och slentrianmässigt 
att anta att ett barn har det ”bäst i Sverige”. Samtidigt bejakar domstolen skrivelsen i 5 kap. 6 
§ andra stycket UtlL om att barn inte omfattas av samma krav eller tyngd i händelserna till 
grund för ansökan om uppehållstillstånd, som en vuxen omfattas av. Vid kontroll av om det 
föreligger synnerligen ömmande omständigheter görs en samlad bedömning av den sökandes 
hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. MiÖD konstaterar att inte 
någon av familjemedlemmarna är i sådant behov av vård att det skulle anses vara fog för 
beviljande. Inte heller framkommer det några omständigheter som talar för att modern har 
anpassat sig till Sverige på det sätt som krävs för uppehållstillstånd. Vid beaktande av 
situationen i hemlandet konstaterar domstolen att modern har utsatts för den påstådda 
misshandeln. Domstolen finner inte heller något som talar emot att hon har tvingats till 
prostitution. Däremot konstateras att modern har fått hjälp av sina biologiska släktingar under 
de traumatiska händelser som inträffat, och att svågern har dömts i nationell domstol för 
misshandel. Situationen i hemlandet är således inte allvarlig nog för att vara grund för 
uppehållstillstånd, vilket också blir slutsatsen för den samlade bedömningen av synnerligen 
ömmande omständigheter för kvinnan. MiÖD yttrar sig därefter särskilt om barnen. Efter att 
ha gått igenom barnens hälsotillstånd vilka bedömdes godtagbara, anpassning till Sverige som 
bedömdes som relativt kort och situation i hemlandet som bedömdes som prekär, fattades ett 
sammantaget beslut om synnerligen ömmande omständigheter för barnen. Domstolen medgav 
att barnens omständigheter var ömmande, om än inte särskilt ömmande. Därefter fastslogs att 
särskilt ömmande inte var nog för beviljande. Kravet synnerligen ömmande även gällde för 
barn, om än i lägre grad än för vuxna. MiÖD fastställde därmed Migrationsverkets beslut och 
utvisade familjen. 
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MÅLNUMMER UM 9536-10139 
Domskälen i följande fall, från 2010, är i stort sett samma som anförts i tidigare fall. Men i 
sak skiljer det sig till viss del. Tre somaliska barn ansökte om uppehållstillstånd grundat på 
anknytning till sin biologiska far som bodde i Sverige. Migrationsverket avslog ansökan efter 
en sakbedömning, varpå ärendet överklagades till migrationsdomstolen. Efter avvisat 
överklagande togs ärendet till migrationsöverdomstolen. Likt tidigare fall anhöll MiÖD om 
intyg som kunde styrka mannens påstående om att vara barnens rättmätiga ställföreträdare. 
Mannen replikerade med att han inte hade några sådana intyg på grund av Somalias icke 
fungerande offentliga struktur. Däremot frambringade mannen ett dokument vars rubrik löd 
”Certificate of Marriage”, som ett bevis på att han och barnens mor var gifta. Han uppvisade 
även familjebilder på honom och barnen som bevis för sin talan och var villig att genomgå en 
DNA-undersökning. Domstolen fann att adekvata dokument som de anmodat fadern lämna in 
inte har lämnats och avvisade därmed ärendet. 
 
4.4.3 SÄRSKILT OM BEVISNING OCH TILLÄMPNING 
Bevisprövning har tidigare varit under lupp, inte enbart i ärenden om uppehållstillstånd 
grundat på anknytning. Kravet på att ärenden måste utredas till viss grad för att ett korrekt 
beslut skall kunna fattas, och då framför allt det sätt som bevis värderas, är av yttersta vikt för 
den sökande. Beslut fattade på felaktiga grunder kan få oerhörda konsekvenser, inte minst när 
det är ett beslut som påverkar barn. 140  Christian Diesen, professor i processrätt vid 
Stockholms universitet, har fördjupat sig i officialprincipen i migrationsärenden. Diesen 
menar att prövning av migrationsmål endast är rättssäkra om ”…beslutsfattaren använder alla 
sina till buds stående medel för att åstadkomma ett underlag för beslut, som är tillräckligt 
brett, djupt och kvalitetssäkrat att man på goda grunder kan försvara sin slutsats”141. En viss 
minimistandard måste med fördel uppnås för att ett korrekt beslut skall kunna fattas. Diesen 
skriver att utredningens omfattning således inte får bero på vilka skäl som åberopas till grund 
för uppehållstillstånd, standarden måste uppnås oavsett.142  
 
Diesen kopplar samman problemet till utlänningsrätten och menar att ett särskilt stort problem 
är att beslutsunderlag, t.ex. landinformation etc., inte kommer den enskilde till känna i lika 
hög utsträckning som den gör i tvåpartsprocessen i överinstans. 143  Diesen menar att 
undermåliga utredningar gör processen rättsosäker. Han exemplifierar det hela genom att 
hänvisa till den extensiva tolkningen av humanitära skäl144 som grund för uppehållstillstånd 
(nuvarande synnerligen ömmande omständigheter). En inadekvat utredning gör att skälen för 
uppehållstillstånd inte ligger till grund för beviljandet. Istället kan det slutligen bli så att 
processen blir så pass utdragen att den sökande bedöms ha erhållit en sådan anknytning till 
Sverige att uppehållstillstånd därav beviljas. Diesen menar här att vissa orosmoln skymtas, 
när beviljandet av uppehållstillstånd inte längre vilar på beslutsunderlag i form av bevis, utan 
istället vilar på en skönsmässig bedömning av den enskildes sammanvägda situation.145 
Sådana bedömningar försämrar förutsebarheten och osäkerheten i praxis ökar. Diesens 

                                                
139 UM 9536-10, meddelad 2011-03-17. 
140 Diesen, m.fl., 2007, s. 187. 
141 Ibid, s. 195. 
142 Ibid, s. 195. 
143 Ibid, s. 197. 
144 Innan den nya migrationsprocessen infördes beviljades uppehållstillstånd med fördel grundat på humanitära 
skäl. Statistik visar att flyktingstatus endast tillföll ett fåtal sökande. Mellan 1994 och 2003 beviljades 93 721 
personer uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, varav enbart 6 065 personer beviljades flyktingstatus. Se 
vidare Noll, G, Popovic, A, Flyktingstatus – en marginaliserad resurs i svensk asylrätt?, JT nr. 4 2005/06, s. 837 
ff.  
145 Diesen, m.fl., 2007, s. 232. 
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hypotes om att rättssäkerheten i viss mån eftersätts vid tillämpning av humanitära skäl, 
nuvarande synnerligen ömmande omständigheter, bekräftas av den utredning som genomförts 
av tillämpningen av 5 kap. 6 § utlänningslagen.146 Utredaren menar att det är svårt att se om 
Migrationsverket, vid en sammantagen bedömning av den sökandes situation, har tillämpat 
lagrummet enhetligt. Regeringen framhåller dock att en samlad bedömning är av vikt, framför 
allt när det gäller barn, eftersom deras skäl inte behöver ha samma tyngd som en vuxen för att 
beviljas uppehållstillstånd.147 
 
Ovan anförda mål har en gemensam nämnare när det kommer till bevissvårigheter, nämligen 
avsaknaden av adekvata dokument. Innan införandet av den nuvarande processordningen 
ansågs avsaknaden av identitetshandlingar vara negativt för den sökande.148 Diesen menar att 
det i sådana fall förelåg en presumtion från det allmännas sida, att den sökande avsiktligt inte 
kunde verifiera sin identitet genom adekvata handlingar i ett försök att förhala processen eller 
på så sätt påverka förutsättningarna för att få sin ansökan beviljad.  
 
  

                                                
146 Ds 2011:14, s. 177. 
147 SOU 2009:56, s. 332 f. 
148 Diesen, m.fl., 2007, s. 245 f. 
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5. ANALYS 

5.1 SAMMANFATTANDE FRAMSTÄLLNING 
Som synes ovan är det migrationsrättsliga området ett extensivt och stundom komplicerat 
sådant. Få förvaltningsområden är av den storlek som utlänningsrätten är. Åtminstone inte i 
den bemärkelsen att varje ärende har en så avgörande betydelse för den enskildes livssituation 
och framtid. Det är en stundvis paradoxal bild som målas upp. Dels måste ärenden kartläggas 
i möjligaste mån för att ett korrekt beslut skall kunna fattas, och dels måste tiderna och 
resurser hållas nere för att effektivitet, med allt vad det innebär, skall kunna uppnås.  
 
Som ovan visats är det migrationsrättsliga området styrd av en hop av internationella 
konventioner och rättsakter. Området är även nära sammankopplat med nationell och 
internationell politik och global utveckling. Utvecklingar och händelser i omvärlden, för den 
delen rättsligt, men även politiskt, socialt och säkerhetsmässigt, kan få omfattande 
konsekvenser för den svenska migrationshanteringen. Utbrottet av ett inbördeskrig, förödelsen 
efter en naturkatastrof eller politisk instabilitet kan göra att Migrationsverkets ärendehantering 
går från mycket god till en överbelastning som skapar månader av förseningar i hantering. 
 
Migrationsrätten är och kommer att förbli beroende av internationell inverkan. I en artikel 
skrev Bernitz att Sverige, genom anslutning till internationella konventioner, har åtagit sig en 
skyldighet att tillhandahålla effektiva rättsmedel som säkerställer de i konventionerna 
fastställda rättigheterna, deras genomslagskraft och på så sätt garantera den enskilda det skydd 
som behövs för att dennes rättigheter inte skall kränkas. Bernitz menar vidare att ett sådant 
skydd, för den enskildes rättigheter, ytterligare stärks genom internationell bundenhet. Som 
jag tolkar Bernitz i detta avseende menar han att rättighetsskyddet stärks av en 
internationalisering, på det sätt att konventionsstaten har ”svårare” att inskränka den enskildes 
rättigheter utan att detta uppmärksammas. Rättighetsskyddet blir på detta sätt överstatligt. Ett 
exempel härom torde vara Europakonventionen. Skulle Sverige bryta mot konventionens 
innehåll och kränka en enskilds rättigheter, och de nationella rättsmedlen är nyttjade, har den 
enskilde en möjlighet att få sitt ärende prövat i Europadomstolen. Därigenom stärks det 
individuella rättighetsskyddet genom ett internationellt oberoende rättssystem och en 
oberoende instans som prövar saken.  
 
Det skall dock erinras om de multipla rättssystem som på ett eller annat sätt berör 
migrationsrätten. Ett varningens finger bör höjas då flera av varandra oberoende system styr 
samma områden. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv har en sådan utveckling en negativ inverkan 
på en av rättssäkerhetens grundpelare, förutsebarheten. Rättssystemen är inte materiellt 
identiska. Ett exempel är skillnaden mellan den europeiska konventionsrätten och 
unionsrätten. Som ovan nämnts gäller rättighetsskyddet inom unionsrätten för medborgare 
inom unionen och så långt som unionsrätten sträcker sig. Europakonventionen gäller dock för 
alla som befinner sig under konventionsstatens jurisdiktion. Visserligen står de internationella 
rättssystemen inte i strid med varandra, men en snabb internationell rättsutveckling i 
kombination med rättssystemens olika inverkan på svensk rätt gör att rättstillämpningen 
svårligen överblickas. En sådan utveckling kan liknas vid Bernitz järnvägsräls, där 
internationella järnvägsrälsar skulle korsa de nationella och för gemene man skulle 
korsningarna förmodligen uppfattas som ett sammelsurium. 
 
De internationella rättssystemen har olika karaktär för att de har olika rättssfärer att beskydda. 
Eftersom olikheterna i systemen är en konsekvens av differentierade fundament skulle det 
vara svårt att skapa en holistisk samsyn på internationell rätt. Nollkaemper beskrev ett 
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ambitiöst försök att utmejsla en internationell syn på rättsstatliga principer, initierat av FN. 
Möjligen skulle det gå att närma sig en formell samsyn. När det kommer till det 
migrationsrättsliga området anser jag dock att det är för materiellt differentierat för att ett 
homogent system skulle kunna bildas. Även om en internationell samsyn skulle kunna bildas, 
troligen i form av generella principer och allmänna drag i rätten snarare än detaljerad rättsligt 
styrning av migrationen i världen, skulle det kräva överstatliga oberoende övervakare. 
Europadomstolen är kanske det närmaste man kommer en sådan konkretisering, men 
domstolen ser bara till Europakonventionen. En ambition av detta slag skulle kräva en 
utveckling av internationell rättsprövning.  
 
5.1.1 ÄR DE NYA PRIORITERINGARNA I MIGRATIONSPROCESSEN TILL FÖRDEL FÖR BARNET? 
Utlänningsrätten har ett otal gånger bytt skepnad och materiellt innehåll. Fram till år 1954 var 
lagstiftningen till och med tidsbegränsad och ändrades per automatik efter viss tid. Som nedan 
kommer påvisas krävs det kontinuitet för att områdets rättssäkerhet skall stärkas. Formellt sett 
är den nya lagstiftningen på området välformulerat och barnanpassat. Vid hantering av 
ärenden med barn som part skall tre huvudgrunder beaktas; I) barnet skall höras, II) barnets 
bästa skall beaktas samt III) andra rekvisit gäller för barn jämfört med vuxna. 
 
Processen i sig är allt mer muntlig. Speciellt i barnärenden har barnets yttrande fått en ökad 
betydelse, och muntliga förhandlingar sker på ett mer omfattande sätt i migrationsrätten än 
inom andra förvaltningsområden. Barnets talan vägs mot barnets ålder och mognad, vilket 
inte är speciellt underligt. Barnets åsikt bör ändock tillföras utredningen, oavsett vilken 
betydelse den tillmäts av ålders- eller mognadsskäl. Framför allt är det av vikt eftersom 
barnen har lägre krav på de rekvisit som uppställs för beviljande av uppehållstillstånd. Som 
nämnts flertalet gånger ovan var ett av målen med den nya processen att öka fokus på 
avgöranden i första instans, effektivisera handläggning och öka rättssäkerheten. 
Subsumtionen, d.v.s. att rättsreglerna återspeglas i rättstillämpningen, inom Migrationsverkets 
handläggning har kritiserats. Det har bl.a. anförts från flera källor att utredningsunderlagen för 
beslut om uppehållstillstånd har varit undermåliga, barnets egna asylskäl inte dokumenterats 
tillfredsställande och handläggningstiderna har varit långa. En tydligare hantering krävs här, 
för att säkerställa att barnets talan kommer till uttryck och dokumenteras samt tillförs 
utredningen, för att därefter avvägas mot barnets ålder och mognad. Annars är det lätt att de 
barnspecifika skälen inte kartläggs och omständigheter som kanske är synnerligen ömmande 
inte uppfattas på så vis då de inte dokumenterats på ett korrekt sätt. Även principen om ”the 
benefit of the doubt” kan hanteras på ett korrekt sätt om all barnspecifik dokumentation 
redogörs för. I likhet med synnerligen ömmande omständigheter kan annars bevisning till stöd 
för ett barns talan försummas och motsatsen till barnets talan riskerar att bevisas på felaktiga 
grunder. 
 
Införandet av barnets bästa skedde ett par år innan den nya utlänningslagen infördes, men 
kritiker menar att portalparagrafen inte har lett till några praktiska förändringar i 
tillämpningen i barnärenden. Rent generellt sett är det troligtvis inte heller syftet med en 
portalparagraf, att inverka direkt i tillämpningen. Istället är det en andemening som skall 
genomsyra tillämpning av hela migrationsrätten. En sorts grundprincip med andra ord. Sedan 
är det upp till tillämparen att anamma synsättet om barnets bästa. Om allt fler handläggare 
utbildas i barnspecifik ärendehantering samt om nyttjandet av barnkonsekvensanalyser vid 
handläggning ökar tror jag att den nya processen kan vara till fördel för barnet. Den legitima 
bedömningen som barnets bästa utgör får genom praxis och kontinuerlig myndighetsutövning 
en legal ram. Med andra ord får nyttjandet av barnets bästa en tydligare och mer överskådlig 
struktur. Detta effektiviserar även arbetet vid handläggningen. Ser man till de inkomna 
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ansökningarna om uppehållstillstånd av ensamkommande barn under perioden 2008-2010, så 
ser man en otillfredsställande andel ärenden som utreds inom målsättningstiden om tre 
månader. Om man ser till den senast publicerade statistiken, från 2010, inkom det 2 392 
ansökningar om uppehållstillstånd från ensamkommande barn. Enbart i 443 fall från samma 
år utreddes ärendet och beslut fattades inom tre månader. Visserligen har den genomsnittliga 
tiden sjunkit, men andelen ärenden som handläggs inom rätt tidsram är låg. Barnen är i en 
ytterst prekär situation och det krävs en skyndsam handläggning för att situationen inte ska bli 
än mer prekär för barnen. 
 
Diesen ägnade ett stycke i sin text åt nyttjandet av synnerligen ömmande omständigheter. Han 
menade att en allt för omfattande tillämpning av lagrummet skulle leda till en viss 
rättsosäkerhet. Synnerligen ömmande omständigheter, menade Diesen, grundade sig inte först 
och främst på juridiska spörsmål, utan snarare på skönsmässiga bedömningar och 
sammanvägningar där nya kontexter visar att en samlad syn på omständigheterna ger en mer 
ömmande bild än vad som framställs med omständigheterna åtskilda. Skönsmässiga 
bedömningar av detta slag, menar Diesen, är starkt till nackdel för förutsebarheten. Han fick 
även i denna del rätt, efter att en statligt tillsatt utredning konstaterat att det var ytterst svårt att 
se om Migrationsverket hade tillämpat lagrummet på ett enhetligt sätt i sina bedömningar. 
Synnerligen ömmande omständigheter har, enligt sin lydelse, en undantagskaraktär. 
”Synnerligen ömmande” innebär på ett, något skämtsamt, juridiskt spörsmål ”ytterst sällan”. 
Det framkommer dock av lagrummet att rekvisiten för synnerligen ömmande omständigheter 
är lättare för ett barn att uppfylla än för en vuxen. I MIG 2010:6 företar sig MiÖD en 
utläggning om just synnerligen ömmande omständigheter. I fallet visade det sig att modern 
varken uppfyllde kraven för skyddsbehov eller för synnerligen ömmande omständigheter. 
Hennes barn hälsa, anpassning till Sverige och situation i hemlandet sammanvägdes därefter 
av domstolen. Framför allt barnens situation i hemlandet uppfattades som prekär. Barnens 
omständigheter ansågs vara ömmande, kanske även särskilt ömmande. Det kunde dock inte 
anses föreligga synnerligen ömmande omständigheter och barnens ansökan avslogs.  
 
Utan att ha alla fakta till grund för domstolens dom ställer jag mig frågande till paragrafens 
lydelse. Synnerligen ömmande omständigheter skall även föreligga för barn, om än i lägre 
grad, för att uppehållstillstånd skall beviljas. Den lägre graden av omständigheter för att 
uppfylla rekvisiten verkar vara otydlig. Jag ifrågasätter om den bevislättnad barnet i detta 
avseende åtnjuter har någon reell verkan. Spannet mellan en vuxens krav på synnerligen 
ömmande omständigheter och ett barns lättare krav, men som ändock måste uppnå 
synnerligen ömmande, synes minimalistiskt. Ett alternativ vore att tydligare sänka graden för 
barn, och införa den lydelse som användes av MiÖD i det refererade fallet. Då skulle den 
vuxna vara tvunget att påvisa synnerligen ömmande omständigheter, medan barnet skulle vara 
tvunget att påvisa särskilt ömmande omständigheter för beviljande av uppehållstillstånd.  
 
5.1.2 HUR LÅNGT STRÄCKER SIG OFFICIALPRINCIPEN I MIGRATIONSPROCESSEN? 
Generellt sett vilar utredningsansvaret, enligt FL och FPL, på myndigheterna och 
domstolarna. Uttryckligen framkommer det av 8 § FPL att ärendet skall utredas så vitt dess 
beskaffenhet kräver. Samma krav framkommer inte ordagrant i FL. Däremot skall 
myndigheter bl.a. lämna service i en utsträckning som skulle kunna liknas vid ett 
utredningsansvar. Av praxis framkommer även denna utredningsskyldighet tydligt.  
 
I förarbetena till den nya migrationsprocessen påtalas att det råder en delad bevisbörda. Den 
sökande måste lämna dokument eller på annat sätt ge stöd åt sin talan. Myndigheten måste 
däremot underlätta för den sökande och assistera i processen. När det kommer till asylärenden 
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har MiÖD fastslagit att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna har ett större ansvar för 
att ärendet blir utrett i den utsträckning dess beskaffenhet kräver än i övrigt. Huvudansvaret 
för att utredningen genomförs till fullo ligger på Migrationsverkets bord. Hur 
officialprincipen och bevisbördan skall fördelas i ärenden som rör barn har ännu inte 
behandlats av MiÖD. 
 
Det råder till viss del spridda åsikter om den enskildes skyldighet att lämna uppgifter kontra i 
vilken utsträckning myndigheten skall utreda ärendet ex officio. Diesen anförde att den 
enskilde vid ärenden som är gynnande har att bevisa sin rätt till gynnandet. Betungande beslut 
däremot skall, enligt Diesens resonemang, vara utredda av myndigheten till den grad att det 
finns nog underlag för att lämna ansökan utan bifall. Annika Lagerqvist Veloz Roca anförde i 
samma skrift som Diesen att det inte råder någon tvekan om myndigheternas 
utredningsskyldighet, den enskilde har enbart en skyldighet att lämna de uppgifter som finns 
att tillgå för att underlätta en utredning. Även om den enskilda inte kan tillgå sådana uppgifter 
måste myndigheten ändå företa sig att utreda ärendet. 
 
Enligt Diesens resonemang har ju den enskilde en önskan i att utfallet skall bli gynnande 
genom dennes ansökan om uppehållstillstånd. Resonemanget leder oss till att den enskilde i 
varje fall har att bevisa sin rätt till uppehållstillstånd, och endast vid avslag har 
myndigheten/domstolen i uppgift att bevisa den enskildes orätt. Det kan tyckas att 
myndigheten/domstolen intar en mer passiv roll i det resonemang som Diesen för, än i det 
som Lagerqvist Veloz Roca för. Enligt min bedömning kan man av MiÖD:s domar utläsa att 
det rent allmänt ankommer myndigheten och domstolen att bära huvudansvaret för 
utredningen i ärenden om migration, desto större ansvar när det kommer asylärenden. Av 
förklarliga skäl ankommer det även den enskilde att på alla möjliga sätt bevisa sin rätt, genom 
att inlämna dokument och dyl. för att styrka sin talan. Domstolen och myndigheten måste 
dock nyttja sig av alla till buds stående medel för att utreda ärendet tills det finns tillräckligt 
material för att fatta ett beslut, vilket har fastställts i domar från MiÖD. Som ovan visats har 
Migrationsverkets utredningar flertalet gånger fått utstå kritik för dess undermålighet. 
Officialprincipens utsträckning borde tydliggöras på myndighetsnivå, om inte genom 
lagändringar så åtminstone genom praxis. En motsvarig till 8 § FPL torde kunna tillämpas 
inom FL:s lagrum utan någon lagstridighet. Här skall naturligtvis vägas in handläggningens 
effektivitet. Målet är att komma under en handläggningstid på tre månader i ärenden som rör 
ensamkommande barn. Det målet är idag inte tillfredsställt. Ett tydligare krav på utförligare 
utredningar i migrationsärenden, i synnerhet avseende barnärenden, gynnar knappast 
handläggningstiden. Däremot är det av vikt att ärendet utreds till dess att underlag finns för att 
fatta ett korrekt och allsidigt beslut. Med en ökad fokusering på avgöranden i första instans 
krävs att underlaget är utförligt. Ett inkomplett beslutsunderlag är i sig en anledning till att 
överklaga till överinstans, då beslutsgrunderna framstår i dunkel. Samma inkompletta 
underlag ställer till det vid en överprövning. Visserligen kan omständigheter tillföras ärendet 
även i överinstans, men alla parter gynnas av att underlaget är så utförligt som möjligt. 
Migrationsrätten karaktäriseras än så länge inte av en fokusering av prövningar i första 
instans. Ovan redovisade siffror visar att drygt nio av tio ärenden om uppehållstillstånd (ej 
enbart ärenden där barn är part) överklagas till överinstanser. Likaså ökar trenden av att 
Migrationsverket får ändra sitt beslut på grund av en överinstans överprövning. Det hade varit 
intressant att se dessa siffror efter ett par år med utredningar var dokumentation och 
information till den sökande varit komplett. Min uppskattning är att grundligare och mer 
väldokumenterade utredningar skulle sänka antalet överklaganden, åtminstone i viss mängd.  
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Det föranleder oss att svara på den inledande frågeställningen om det finns processuella 
hinder mot att garantera barnets bästa. Som framgår av de redovisade ärendena från MiÖD 
rörande somaliska barn som ansökt om uppehållstillstånd i Sverige grundat på anknytning, har 
medfört hinder för en sådan prövning. Även överdomstolen har uttryckt en önskan att kunna 
kringgå detta processuella problem. Man kan med fog ställa sig frågan om inte de sökande har 
gjort vad som rimligen kan väntas av dem i de aktuella situationerna för att styrka sin talan. 
Någon vidare utredning huruvida personerna är barnens rättmätiga vårdnadshavare alt. 
ställföreträdare har inte genomförts, utan domstolen har stannat vid att de uppvisade 
dokumenten varit inadekvata, att Somalia saknar en rättslig och offentlig struktur och därefter 
avvisat talan utan att i sak pröva ärendet. Om barnen hade ansökt om uppehållstillstånd 
grundat på anknytning i Sverige hade förmodligen en ställföreträdare kunnat tilldelas. Det 
processuella hinder som här framträder måste åtgärdas på ett tillfredsställande sätt för att 
garantera barnens rätt till effektiva rättsmedel, att få sin sak prövad av domstol samt sin rätt 
att återförenas med sina anhöriga. Det aktuella problemet ankommer enbart barn, eftersom de 
inte är processbehöriga i Sverige. Det är anmärkande att barn stängs ute på det sätt som i 
dagsläget sker. Det skall här tilläggas att art. 10 CRC om ansökningar om familjeåterförening 
förkunnar att handläggningar av sådana ärenden skall ske positivt, humant och snabbt. 
Inskränkningar i rätten till familjeåterförening får endast företas på grund av nationell 
säkerhet, allmän ordning, folkhälsa, allmän sedlighet alternativt andra individers fri- och 
rättigheter. Processuella hinder tillhör inte en av de godtagbara grunderna för inskränkning av 
en sådan fundamental konventionsrättighet. 
 
Om man kopplar detta processuella hinder till officialprincipen kan följande sägas. Flertalet 
fall har ovan visats där processen blivit lidande för att identiteten inte kunnat styrkas. Dels har 
ärendet inte kunnat prövas i sak, dels har handläggningstiden ökat. Eftersom ärendet inte 
kunna prövas i sak har också ärendet avvisats. Ett avvisande på grund av bristande 
processbehörighet får, från den sökandes perspektiv, uppfattas som betungande, eftersom 
utfallet blir detsamma som om en sakprövning hade lett fram till ett avslag. Då (o)beslutet kan 
uppfattas som betungande, borde det ankomma domstolen att utreda med hjälp av alla till 
buds stående medel varför personen i fråga saknar processbehörighet (d.v.s. den anhöriga till 
barnet, som således skall föra barnets talan). Även om utredningsansvaret är starkare i 
asylärenden än i anknytningsärenden, så är 8 § FPL tillämplig i alla mål som 
förvaltningsdomstolen företar sig. Jag ställer mig undrande till om man inte skulle, med hjälp 
av praxis, ta fram en sorts mall, eller minimistandard, för utredningsansvar i de olika 
migrationsinstanserna samt för de olika ärendetyperna. 
 
5.1.3 ÄR MIGRATIONSPROCESSEN RÄTTSSÄKER? 
Efter kapitel två ovan torde det stå klart att en av rättssäkerhetens grundbultar är 
förutsebarhet. På ett eller annat sätt återknyts rättssäkerhetens alla variabler till denna 
grundbult. Synas rättssäkerhet på ett djupare plan är det kanske inte främst förutsebarhet i 
rättssystemet som är målet, utan snarare förståelse av densamma. Rättssystemet är 
indispositivt i den bemärkelse att var och en är förpliktigade att följa vad som stadgas. Då är 
det tämligen naturligt att var och en också eftersträvar en förståelse för rättssystemet, som vi 
är bundna att följa. En förståelse dels för att vi på förhand skall ha kännedom om normer som 
styr vårt handlande, dels för att vi skall veta hur vi går vidare i en rättslig process och vilka 
följder givna situationer genererar. På så sätt skapas tillit till och kontinuitet i rättssamhället. 
 
Peczenik skiljde på formell och materiell rättssäkerhet. Formell rättssäkerhet syftar till själva 
systemet, förekomsten av lagar, tillgängligheten av dessa och förekomsten av oberoende 
domstolar etc.   Materiell rättssäkerhet är visserligen beroende av samma variabler som 
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formell rättssäkerhet, men inte lika strikt. Den materiella rättssäkerheten kan liknas vid en 
skala. Det går således inte alltid att besvara frågan om ett visst område är materiellt rättssäkert 
med ett ”ja” eller ”nej”. Ett snarlikt resonemang för Peczenik även om förhållandet mellan 
legalitet och legitimitet inom rättssäkerheten. Legalitet råder då tillämpningen kan subsumeras 
till och företas under lagar, och följer dessa lagar till full. Legalitet beaktar således inte etik 
och moral – det lagen stadgar kommer tillämparen genomföra. Etik och moral står 
legitimiteten för. I ett absurdumresonemang kan sägas att legalitet är förutsebarhetens garant, 
där lagen är tydlig och ger en logisk följd. I samma resonemang skull legitimiteten vara till 
nackdel för förutsebarhet, där det individuella fallets omständigheter skulle vara avgörande 
för vad som ansågs vara legitimt eller rättvist. I förevarande uppsats är det främst 
migrationsrättens områden om barnets bästa och synnerligen ömmande omständigheter som 
tydliggör den stundom problematiska gränsdragningen mellan legalitet och legitimitet. Som 
synes vid granskningen av Migrationsverkets ärendehantering brister legitimiteten i vissa fall 
som rör barn. Varje fall skall bedömas med barnets bästa i det främsta rummet. Alla barn har 
dock olika förutsättningar, varför barnets bästa alltid är individuellt. Som MiÖD framhöll i ett 
avgörande kan man inte anta att barnet har det bäst i Sverige. Inte heller kan enbart 
förutsättningen att vara barn uppfattas som ett beslutsgrundande förhållande vid beviljande av 
uppehållstillstånd. Trots det är barn en särskilt utsatt grupp i migrationsprocessen, dels för att 
de har mindre möjlighet att påverka processen då deras talan vägs mot deras ålder och 
mognad, dels för att barn påverkas i större grad än vuxna av förhållanden som leder fram till 
en ansökan om bosättning i ett annat land. 
 
Barnets bästa är ytterst en legitim bedömning, således står en sådan bedömning i kontrast till 
vad som kan kallas förutsebarhet. Barnets bästa innebär även en distinktion mellan barn och 
vuxna, där barn i vissa delar har en fördelaktig ställning. Den formella likheten inför lagen är i 
detta avseende inte beaktat. Det betyder dock inte att barnets bästa försämrar rättssäkerheten, 
snarare tvärt om. Barn har inte samma förutsättningar i migrationsprocessen, så barnets bästa 
är till för att så att säga jämna ut oddsen. Peczenik framhåller nämligen att rättssystemet måste 
bygga på en rättvisa för att kunna klassas som rättssäkert. Rätten har således i uppgift att 
skydda en svagare part för att stärka dennes ställning. Genom att få fram en väletablerad 
praxisbildning om barnets bästa kommer ramar till slut att träda fram, för att på så sätt åter 
stärka förutsebarheten i ärenden om barnets bästa. Dels kan detta ske genom att MiÖD 
fastställer praxis i kommande domar, dels kan det ske i första instans genom att 
Migrationsverket mer utförligt börjar tillämpa barnkonsekvensanalyser i sina bedömningar. 
Samma resonemang kan föras kring lagrummet om synnerligen ömmande omständigheter. 
 
Tillgängligheten i migrationsprocessen har förbättrats avsevärt i vissa avseenden. Bl.a. har 
dokumentation (som landinformation etc.) och ärendehandlingar digitaliserats och publicerats 
i Migrationsverkets databas. Naturligtvis måste avvägningar göras för vilket material som kan 
publiceras respektive vad som skall sekretessbeläggas. Databasen bidrar onekligen till 
rättsområdets tillgänglighet, dels för parter inom processen och dels för utomstående parter 
och gemene man. En ökad tillgänglighet leder till större förutsebarhet och ökad tillit. Samma 
sak gäller det avseende att processen ökar sina muntliga inslag. Generellt gäller i 
förvaltningsärenden att de skall handläggas skriftligen. En ökad muntlighet är av yttersta vikt 
inte minst för barn, som på ett lättare sätt kan framföra sin talan. Även tvåpartssystemet har 
fördelar när det kommer till att få sin talan hörd av en oberoende domstol, vilket är en 
förutsättning för att effektiva rättsmedel skall anses förevara. Det har dock framförts kritik att 
det uppstår en paradoxal bild när ärendehanteringen skall fokuseras till första instans, medan 
tvåpartssystemet först träder i kraft i andra och sista instans. 
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Peczenik beskrev att rättssäkerhet i viss mån måste ha ett uppdelat system. Ett exempel på det 
är maktdelningsprincipen. Principen bygger, som ovan nämnts, på att en stat måste dela på 
den beslutande, verkställande och dömande makten, för att undvika korruption, inflytande 
makterna emellan och skapa oberoende. I Sverige har vi ingen maktdelning som Montesquieu 
förordade. Däremot är det viktigt att skilja juridiken från politiken. Av naturliga skäl är dessa 
sammankopplade, politiska beslut står bakom rättslig tillkomst och utveckling. Men i själva 
tillämpningen måste de vara åtskilda. Tidigare har migrationsrättens nära sammankoppling 
med politik problematiserats. Genom att införa en domstolsprövning vid överklaganden har 
processens juridiska karaktär avsevärt stärkts. Att helt frånkoppla migrationsärenden från 
politik är nog snarast en omöjlighet, varför öppenhet och opartiskhet är viktiga variabler att 
beakta för att undvika godtycklig myndighetsutövning.  
 

5.2 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
Av det nu anförda kan man dra slutsatsen att det inte är helt enkelt att förklara 
migrationsprocessen som materiellt rättssäker. Bortser man från de processuella hindren för 
somaliska barn att återförenas med sina föräldrar, är migrationsprocessen rättssäker i formell 
mening. Legaliteten i det som företas är intakt, d.v.s. det föreligger inte några lagstridigheter i 
hanteringen av barnärenden. Visserligen kan man ställa sig frågande till om barnet inte skulle 
omfattas av lättnader i lagregeln om synnerligen ömmande omständigheter som tydliggjordes 
på ett bättre sätt än i dagsläget. Ett alternativ hade varit att uttrycka denna lättnad för barnet 
genom att omformulera en del av paragrafen, och använda MiÖD:s uttryck att det för barnet 
skall finnas särskilt ömmande omständigheter för att uppehållstillstånd skall beviljas på denna 
grund. Om man ser till Peczeniks anförande om materiell rättssäkerhet så torde 
migrationsprocessens processuella hinder i ärenden rörande uppehållstillståndssökande barn 
från Somalia utgöra ett gott exempel på oönskade etiska konsekvenser. 
 
Migrationsrättens materiella rättssäkerhet varierar. Om vi utvärderar den nya 
migrationsprocessen utefter Peczeniks uppställda variabler för rättssäkerhet skulle det se ut 
enligt följande. Exakta och generella regler uppfylls övervägande. Rättssubjekten underställs 
tydliga krav för beviljande av uppehållstillstånd. I viss mån lämnar portalparagrafen om 
barnets bästa och undantagsbestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter mer att 
önska i form av exakthet och mindre skönsmässiga bedömningar. Likhet inför lagen är 
uppfyllt i alla avseenden utom de somaliska barnen vars inadekvata identitetshandlingar 
förhindrar dem från att återförenas med sina anhöriga i dagsläget. En långsam rättslig 
förändring inom migrationsprocessen har historiskt sett inte infunnit sig. Den nya processen 
har dock förutsättningar för att bli varaktig och långsiktigt väl underbyggd. Migrationsverket 
har fått kritik för bristande subsumtion, framför allt avseende undermåliga utredningar, 
underlåtenhet att beakta barnspecifika skäl samt dröjsamma handläggningstider. 
Rättssystemets öppenhet och insyn har avsevärt förbättrats genom den nya instansordningen, 
och kommer troligtvis att fortsätta göra så ju längre arbetet inom den nya processen 
fortskrider. Även maktdelning har inrättats på ett tillfredsställande sätt, där överklagan prövas 
genom en tvåpartsprocess i domstol. Kritik för en politiskt betingad process är genom detta 
besvarad. Makthavarnas effektivitet, med fokus på ärenden i första instans har lett till att 
målsättningstider inte uppfylls i dag, men trenden pekar åt rätt håll. Rättens autonomi kan inte 
uppfyllas p.g.a. områdets karaktär, där politiken och juridiken stundom vävs samman. Etiska 
bedömningar måste kopplas samman med de juridiska, bl.a. i fall om synnerligen ömmande 
omständigheter. Även här ligger det i migrationsrättens natur att vid skönsmässiga 
bedömningar beakta etiska värderingar och dyl. avvägningar. Den juridiska argumentationen 
kan dock bli bättre genom en tydligare struktur på utredningar i första instans, 
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officialprincipens bredd samt dokumentation av beslutsgrundade information. I det 
hänseendet måste underlagen från Migrationsverket vara utförliga, inte minst eftersom 
merparten av ärenden om uppehållstillstånd överklagas, och en överklagan nu prövas i 
domstol. 
 
Sammanväger man Peczeniks nio variabler för ett rättssäkert system, talar fyra variabler för 
att den nya migrationsrätten är rättssäker, medan fem talar emot. Nu är det naturligtvis inte så 
digitalt format att en sådan enkel matematik kan fälla ett helt rättsområde. Jag anser att 
migrationsrätten alltjämt har sina brister, i likhet med alla rättsområden. Å ena sidan skulle 
det kunna anföras att det ligger i migrationsrättens natur att omfattas av en låg rättssäkerhet – 
utformningen är i den bemärkelsen inte ”tillräckligt rättslig”. Å andra sidan skulle det kunna 
anföras att det ligger i migrationsrättens natur att högsta möjliga rättssäkerhet skall 
eftersträvas – inte minst med tanke på de konsekvenser ett ärende kan få för den enskilde, i 
synnerhet när det kommer till barn. 
 
Rättsområdets stabilitet får anses ha varit relativt låg, historiskt sett. Därtill har reglerna inte 
haft den flexibla karaktär som bör föreligga då rättsområdet är föremål för kontinuerlig 
utveckling, även när det kommer till migrationsrättens regler avseende barn. Men med det nya 
systemet anser jag att barnet har goda förutsättningar för att få sitt rättighetsskydd säkerställt, 
och att rättsområdet utvecklar en fullgod rättssäkerhet. Jag anser således inte att 
migrationsrätten till sin natur är rättsosäker. Tvärtom anser jag istället att områdets karaktär 
fordrar möjligaste mån av rättssäkerhet. För att den skall infinna sig förutsätts att 
migrationsrättens utvecklingstakt klingar av, att lagarna stabiliseras, att praxis likriktas och att 
förutsebarheten på så sätt ökar.  
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